
26. (LVI.) évfolyam   •   1417. szám   •   2014. július 4.   •   12+8 oldal   •   Ára 2 lej

Főtér Fesztivál 2014.
Nagybányai Mag yar Napok – szeptember 19-21.
A 2014-as Főtér Fesztivál szervezői szeretettel várják Nagy bá -

nya és a környék magyarságát, szeptember 19-21-én Nagybánya
történelmi főterére. Legyünk ismét együtt, szórakozzunk együtt. 

Civil mozgalom és az önkéntesség
jegyében nagybányai civil szervezetek 
képviselői több hónapos munka után
szep temberben kilencedik alkalommal 
is megszervezik a közkedvelt Főtér Fesz -
tivált. A nagybányai üzletemberek, cé -
gek és magánszemélyek által lelkesen
támogatott rendezvénysorozat idén is sok
meglepetéssel, szórakoztató kulturális
programmal várja Nagybánya ma gyar -
ságának apraját nagyját. A szervezők i -
dén is bevonulást terveznek a térre, a -
mellyel a színességet, a forgatagot és a
látványt szeretnék hangsúlyozni – va -
lamint a tér megtöltését érzékeltetni.

2006-ban a Főtér Fesztivál mint Nagy -
bányai Ifjúsági Napok indult útjára, majd
2008-tól a szervezők úgy döntöttek, hogy
szinte minden korosztályt érdemes meg -
szólítani, hiszen a magyarság leg na gyobb
kültéri szórakoztató és kulturális ren -
dezvénysorozatáról van szó. 

A közösségépítés és a minél átfo -
góbb és nagyobb részvétel céljából 2010-
 ben intézményesedett a szervezés és
létrejött a Főtér Fesztivál Egyesület. Ez -
után is a szervezőcsapat a helyi civil
szervezetek, csoportok képviselőiből állt
össze, a mozgalmi jelleget megtartva az 
önkéntesség és a minőségi szóra koz ta -

tás elve alapján. 2012-től már Nagy bá -
nyai Mag yar Napok címszó alatt is zaj -
lik a rendezvény, ezzel is jelezve jelle -
gét, rendeltetését.

További részletek a következő idő -
szakban. Addig is ne feledjék, szep tem -
ber 19-21-én jó lesz itthon maradni,
vagy haza látogatni, hiszen ezen három 
nap alatt „Miénk itt a tér”!

Segítse téglajegy
vásárlásával a

Teleki Mag yar Ház
részleges felújítását!

Megkezdődött a Teleki Mag yar Ház
által a hajdani Teleki-kúria részleges
felújítása érdekében kibocsátott tég la -
jegyek árusítása. Az elmúlt pár napban 
már több téglajegy is gazdára talált,
összesen 1050 lej értékben. A Dombi-
 család bronz, Balogh György családja
és egy névtelen adományozó ezüst, Vánk
Sándor ny. pedagógus arany, Kása Dá -
vid szobrászművész pedig gyémánt tég -
lajegy vásárlásával támogatta a kezde -
ményezést. Utóbbi egy nagyon szép már -
ványszobrát is a Teleki Mag yar Ház ja -
vára ajánlotta, akárcsak Bitay Zoltán,
Dudás Gyula, Kovács Bertalan, Szán -
tó Andreász, Győri Kinga, Kondrák Ma -
tyikó Margit nagybányai festőmű vé szek,
Dinyés László budapesti szobrász mű vész,
valamint Vassy Erzsébet nagyváradi és 
Debrei Éva karácsondi (Magyar or szág)
festőművészek, akik egy (vagy több) al -
kotásukat kínálták a majdani sorsolás
céljaira. 

A felajánlott képzőművészeti mun -
kák rövidesen a Teleki Mag yar Ház ban
is megtekinthetőek lesznek. Az ősz fo -
lyamán valószínűleg kis kamara kiállí -
tás keretében fogjuk bemutatni a ne mes
célú adakozásra szánt alkotásokat, a me -
lyeket a téglajegyek birtokosai között
fogunk – egy későbbi időpontban – ki -
sorsolni.

A téglajegyeket 10 LEJES (egy sze -
rű téglajegy), 50 LEJES (bronz), 100
lejes (25 euró/ezüst), 300 LEJES (75
euró/arany) és 500 LEJES (125 eu ró/
gyémánt) címletekben lehet megvá sá -
rolni.

A szerdán megkezdett munkálatok
elvégzését a Bethlen Gábor Alap és az
Emberi Erőforrások (folyt. a 2. oldalon)

Röviden

Magyarul is kér het -
nek jogorvoslatot az 

állampolgárok
Romániában

Anyanyelvükön is kérhetnek jogor -
voslatot az ombudsmantól Romá niá ban
a magyarok, ha számarányuk egy közi -
gazgatási egységben meghaladja a 20
százalékot – közölte szerdán Markó
At tila, a Romániai Mag yar Demokrata 
Szövetség parlamenti képviselője.

A képviselő emlékeztetett, hogy a
kormány rendelete értelmében az om -
budsmani intézmény területi irodáiban
a kétnyelvűséget is biztosítani kell az
ügyfélfogadásnál ott, ahol az említett la -
kossági számarány ezt megköveteli. 

1,8 millió euróért
kelt el egy Kolozs -

vá ron tanuló, nagy -
bányai születésű

művész festménye
1,43 millió angol fontot, azaz közel

1,8 millió eurót fizettek a Kolozsváron
tanuló Adrian Ghenie festményéért Lon -
donban, a Sotheby's aukciós ház szer -
vezte licitálás során.

A művész The Fake Rothko című fest -
ményét négyszer annyiért vitték el, mint
amennyire a szakértők felértékelték. „Ezt
nem tudod egy ecsettel megfesteni. Mind -
ez csakis egy baleset eredménye. Az e -
gész egy baleset.” – nyilatkozta Ghe nie
a The In de pend entnek. A nagybányai
születésű Ghenie a kolozsvári Művé -
szeti és Formatervezési Egyetemen szer -
zett diplomát 2001-ben. 

Első egyéni tárlatát a több társával
közösen alapított kolozsvári Plan B ga -
lériában tartotta 2006-ban. Azóta fest -
ményeivel bejárta a világot: Berlinben, 
Zürichben, Los Angelesben, Lon don -
ban, Antwerpenben és Bukarestben vol -
tak egyéni tárlatai.

(Az erdely.ma nyomán)

Ne hagyja ki az év egyik
legszebb koncertjét!

Szinérváraljai Városnapok
2014. július 13., este 8 óra

Tamás Gábor élő
koncert 90 percben

„Hervadó petúniák”, „Ó Er -
dély, szép hazám”, „A Dónáth ú -
ton nyílnak már az orgonák”... és
még sok-sok ismert és népszerű dal.
A helyszínen CD és DVD árusítás 
is lesz.

Szeretettel várunk mindenkit a
kisváros főterén sorra kerülő

ingyenes koncertre!

EKE-túra
Vasárnap, az Erdélyi Kárpát-E gye -

sület Gutin osztálya, a Szatnárnémeti
Természetjárókkal közösen szalon na -
sü téssel egybekötött kirándulást szer -
vez a Diósrétre. Találkozás 10 órakor
a klastromréti szobornál.

Nagybányai
olvasóink figyelmébe!

Amennyiben szeretné, hogy la -
punk biztosan és időben el jusson
önhöz, fizessen elő a Niv Curier
Kft.-nél, V. Luca ciu utca,  100.
szám, tel . :  0262 211266, 0754-
 918990.

Vadliliom (Deák László felvétele)
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Egyházi hírek
* A nagybányai Evan géli kus- Lu -

theránus Egyházközség minden csü -
törtökön 18 órakor és vasárnap 10 óra -
kor, a szokásos időpontban tartja is ten -
tiszteleteit, melyekre mindekit nagy sze -
retettel várnak. 

* Ugyanitt kötött házasságot Dr.
Bach ner János, Bachner János és Bach -
ner Györgyi fia és Ramos Cordeiro Sa -
rah Re gina Braziliából. Tanúként Szi -
lágyi Péter és Bea, valamint Ramos Cor -
deiro Nara és Brian Michalski voltak je -
len. Isten áldása legyen e megkötött há -
zasságon!

Bunda Csilla Annamária

Olvass uk tovább...
Mindjárt az elején leszögezem: ha

falhoz állított mondatommal bárkit is
megsértettem - persze, akaratomon kí -
vül - ezúton kérek tőle elnézést. Mégis
azt gondolom, néha már a kákán is cso -
mót keresünk.

Az ominózus mondat megfogal ma -
zása lehet, hogy nem éppen szerencsés, 
viszont csak egy olvasat szándékával í -
ró dott. Igaz, bármit ki és félre lehet ma -
g yarázni, ha eltökélten mást sze ret nénk

kihámozni a szavakból, mint amit v a -
lójában, emberi szándék szerint mon -
dani akarnak. Nem a tisztelt elődök - a -
kiket magam is nagyra tartok - mun ká -
ját becsméreltem, hanem a jelenlegi tisz -
teletes tevékenységét dicsértem. Di csér -
tem, mert megérdemli a dicséretet.

Sajnos nem példa nélküli az olyan
eset, amikor a maguk elefántcsont tor -
nyába zárkózott lelki vezetők miatt i gen -
is sorvadnak bizonyos erdélyi kiskö zös -
ségek. Apahegy ilyen szempontból sze -
rencsés - ezt kívántam hangsúlyozni.

Ami a „kijárt pénzeket” illeti, nem ér -
tem, mi a gond ezzel? Inkább örülni kel -
lene, hiszen ma már senki sem kérdezi
meg: ugyan, kérlek, ne adjak egy kevés 
pénzt nektek templomfelújításra? Igen -
is tenni kell azért, hogy pénz álljon a
házhoz, nem kis munka hozzájutni egy
adott támogatási összeghez. S hogy ez
Apahegyen sikerült, az nem kis mér ték -
ben az ottani lelki vezetőnek is kö szön -
hető.

Köszönöm észrevételeit, a tanul sá -
gokat leszűröm, az érintettektől pedig
ismételten bocsánatot kérek, amennyi -
ben akaratomon kívül netán megbán -
tot tam őket!

Maradok továbbra is tisztelettel:

Tamási At tila

Lapunk támogatása céljából hoztuk létre a Pro
Ge nius Egyesületet, mely nek számlaszámai:

OTP Bank Románia, OTPVROBU      RO73 OTPV 3500 0008 0625 HU01

OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO83 OTPV 3500 0008 0625 US01

OTP Bank Románia, OTPVROBU       RO26 OTPV 3500 0008 0625 EU01

Dr. Bónis István parla -
menti kép vi selő irodáinak

mű ködési programja:

Máramarossziget:
- RMDSz- szék ház, minden hó -

nap első pé n tekén 12- 14 óra között;
Nagybánya:

- RMDSz-székház, min den hó nap 
má so  dik, harmadik és ne gye dik pén  -
tekén 10-12 óra között; - Te le ki Ma -
gyar Ház, minden hó -
nap má so dik, har ma -
dik és ne gye dik pén -
tek én 12- 14 óra kö -
zött. A par la men ti
képvi selő te le fon szá -
ma: 0726200756.

Lakberendezési és bútorkiegészítő elemek és vasalatok
beszerzésével és forgalmazásával foglalkozó CRESSENT 
kereskedelmi vállalat (Nagybánya, Vasile Lucaciu utca,

163. szám) állást hirdet asztalos munkára.

Munkaköri leírás:

      * MDF-ből készült bútorfrontok kivitelezése

Feltételek:

              * Kézügyesség, minőségi munkára való törekvés

           * Asztalosi végzettség

Az önéletrajzokat és ajánlóleveleket eljuttathatják
hozzánk faxon - 0262-217491 -, e-mailben -

henrietta@cressent.ro -, vagy személyesen letehetik a
titkárságon legkésőbb 2014. július 11-ig.

Csak a kiválasztott személyeket értesítjük.

Segítse téglajegy vásár -
lásával a Teleki Mag yar
Ház részleges felújítását!

(folytatás az első oldalról) Miniszté ri -
uma több mint 5 millió forintos támo -
gatása is se gíti, mindez azonban csak
a kisebbik é pület – a hajdani cseléd sor,
gróf Teleki Sándor egykori lakosztálya
– főhom lok zatának és a nagyobbik é -
pület tető szer kezetének felújítására e le -
gendő (szű kö sen), a nagyobbik fő hom -
lokzat meg ú jí tását, valamint a terve -
zett vizesblokk kialakítását nem teszi
lehetővé. A je len leg rendelkezésre álló 
anyagi háttérből az udvari fronton e -
se dékes javításokra sem futja. 

Összehasonlításképpen egy arany
téglajegy (300 lej) megvásárlása hoz -
zá vetőlegesen 1 négyzetméter hom lok -
zat helyreállítását teszi lehetővé. Tá mo -
gatóink nevét a Teleki Mag yar Ház hon -
lapján is feltüntetjük, az ezüst, arany
és gyémánt téglajegyek vásárlóinak ne -

vét pedig (hozzájárulásuk esetén) az é -
pület falán elhelyezésre kerülő kö szö -
nőtáblán is megörökítjük!

További részletek, információk a
Ház irodájában!

KÖSZÖNJÜK
TÁMOGATÁSUKAT!

Szót kér az Olvasó:

Egy mondat,
más olvasatban

Lukács így indítja evangéliumát az
első fejezet harmadik versében: „Tet szék
énnekem is, ki eleitől fogva minde nek -
nek szorgalmasan végére jártam, hogy
azokról rend szerint írjak...” Lukács nem
újságíró volt, hanem orvos. Mégis tud -
ta, a leírt szónak, gondolatnak súlya van, 
hitelét a tényszerűség, az igazmondás ad -
ja. Ezért szorgalmasan utánajárt min den
apró részletnek, hogy „tudósítása” mi -
nél hitelesebb legyen.

Nos, mindezeket azért jegyzem meg
bevezetőként, mert a BÚSz múltheti szá -
mában T. A. tollából megjelent apa he -
gyi tudósítás tartalmaz egy olyan meg -
állapítást, mely nélkülözi a fenti szem -
pontot, sőt, egyenesen kegyeletsértő és
hiteltelen.

Az ominózus mondat így hangzik: „Ez
a kis közösség is talán már rég el sor vadt
volna, ha a gond viselés nem vezérel oda 
egy olyan fia tal lelkész házaspárt, mint
Bogya Árpád és felesége, Gizella asz -
szony...” Az enyhén szólva nem körül te -
kintő megfogalmazás azokra nézve bán -
tó, akik igenis tettek a múltban is, hogy
az akkor alig 200 lelket számláló refor -
mátus mag yar közösség ne „sorvad jon”

el. Egyházmegyénk espereseként érté ke -
lem Bogya tiszteletes és felesége mun ká -
ját gyülekezetében. De nagyra érté ke lem 
néhai Szilágyi István lelkipásztor temp -
lom- és parókiaépítő elszántságát is. Ve -
le együtt már sokan porba hanyatlottak
azok közül, akik az ateista-kommunista
rendszerben téglát téglára téve, nem „ki -
járt pénzekből”, vagy külföldi se gé lyek -
ből, hanem saját verítékükből építettek
templomot. Ők nem a „sorvadásra” gon -
doltak, hanem ellenszélben is költői gon -
dolat lelkesítette őket:

„... emeljük hát a megkezdett falat!
Ha szent a cél, érette szent a munka.

Egy téglát, testvér! - nem leszünk ma gunkra. 
Ne félj, segítő társkéz még akad.

S ha mi kihullunk, jönnek majd az újak.
de a falaknak nőni kell tovább,

amíg tetős templommá tornyosulnak.
Mert a Nagyépítő, kinek hatalma
e világ csillagboltú templomát

fölépítette, Ő is ezt akarja.”

A Szilágyi Istvánt követő szol ga tár -
sak - Keresztes Nagy Imre, Bak László -
bizonyára szintén azon fáradoztak, hogy
a maroknyi apahegyi magyarság ne tűn -
jön el. Lehet nem látványos mód sze rek -
kel, de Isten Igéje megtartó erejének hir -
detésével mindenképpen.

Ez tehát a másik olvasata egy nem
éppen szerencsésen megfogalmazott mon -
datnak!

Varga Károly
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Fekete felsőbányai júliusi vasárnap 1954-ben
1954. július 4-én, egy felhős, enyhe vasárnap dél -

után elnéptelenedtek a felsőbányai utcák. A város
apraja-nagyja  rádiókészülékek vagy a vezetékes há -
lózat hangszórói előtt ült, hogy a Svájcban megren -
dezett labdarúgó világbajnokság döntőjének a köz -
ve títését hallgassa.

Már a döntő előtti hetekben, a csoport mérkő zé -
sek során mindenkit hatalmába kerített a labda rú gás
láza. Még az asszonyok is abbahagyták a plety kál -
kodást, és főként a mag yar csapat győzelmeiről be -
szélgettek.

Még nem ért véget a tartományi labdarú gó baj nok -
ság, amikor az egyik csoportmérkőzésen Magyar or -
szág az NSZK-val (Nyugat-Németországgal) ját szott.
A felsőbányai labdarúgópálya szélén és a lelátó mel -
lett hangszórókat állítottak fel, hogy a szurkolók nem -

csak a helyi csapat mérkőzését nézhessék, hanem a
8-3-as mag yar győzelemmel végződött mérkőzés köz -
vetítését is hallgathassák.

A döntőben a mag yar aranycsapat ismét a nyu -
gat-németekkel mérte össze az erejét. Bizakodva vár -
tuk ezt a mérkőzést, hiszen a vereséget elkép zel he -
tetlennek tartottuk. Egyesek már előre ittak a medve 
bőrére, és már a közvetítés előtti órákban koccint -
gatva ünnepelték a győzelmet.

Amikor Szepesi György, a felejthetetlen sportri -
porter az örömtől mámorosan kiáltotta a mikro fon -
ba a második mag yar gólt, városkánkban a rádiók
felerősített hangjától zörögtek az ablakok. A gól u -
tán felvettem az ünnepi ruhámat, hogy a győzelem
u tán azonnal  egy kocsmába  siessek.

Nemsokára következett a hidegzuhany. A néme -
tek egyenlítettek, majd a csúszós pályán a befejezés
előtt hat perccel Rahn  belőtte a németek aranyat é -
rő  győztes gólját.

Városkánkban a mérkőzés után néhány percig
síri csend uralkodott. Én úgy álltam a rádiónk előtt,
mint egy sóbálvány, majd a fásszínbe rohantam, és a
kétségbeeséstől elvakulva összetörtem egy régi, ro -
zoga széket. Amikor kimentem a házunk elé, vasút -
ál lomásunk lobbanékony mag yar főnöke haját tép -
ve szaladt végig a főutcán. Néhányan vezetékes rá -
diójuk hangszórójának az összetörésével vezették le 
haragjukat. Szerencsére a felsőbányaiak nem olyan 
forróvérűek, mint a brazilok, ezért nálunk senki nem
követett el öngyilkosságot.

Másnap a vereségtől bénult felsőbányai mag yar
bányászok kevesebb ércet termeltek ki. Az elke sere -
dett szurkolók a kocsmákban, a főtéri park padjain,
a kuglizóban és annak udvarán idézték fel a ,,má -
sodik mohácsi vész” eseményeit. Akadtak közöttük
csodavárók is. Ők azt állították, hogy a mérkőzést új -
rajátszák, mert Wil liam Ling, az angol játékvezető
nem ítélt meg a magyaroknak egy szabályos gólt a
mérkőzés utolsó perceiben.

- Én még négy évig nem akarok meghalni, mert
remélem, hogy a következő világbajnokságon a ma -
gyarok viszik haza a kupát - mondta egy 71 éves bá -
nyász.

A nyugdíjas 10 év múlva halt meg, de a mag yar
válogatott győzelmét a világbajnokság döntőjében
akkor sem érte volna meg, ha még 60 évet élt vol na...

Boczor József

Év végi visszatekintő 
a Németh László Elméleti Líceum

diákjainak eredményeire
DÍJAZOTTAK:

V. osztály:

I. díj: Axinte Pat rick – 9,75
II. díj: Mánc Róbert – 9,72
III. díj: Brassai Márk – 9,62
Dicséret: Kádár Richárd – 9,43

VI. osztály:

I. díj: Balogh Ádám és Gyarmathy
Csaba – 9,85

II. díj: Mezey Kinga Noémi – 9,61
III. díj: Strengher Erika  – 9,58
Dicséret: Bencze-Kádár Berta Ilo na

– 9,55

VII. osztály:

I. díj: Korponay Kata és Traxler Ro -
land – 9,91

II. díj: Orzac Paula Réka – 9,89
III. díj: Farczki Dóra  – 9,62
Dicséret: Halász Adrienn – 9,60

VIII. osztály:

I. díj: Mares Hanna és Dragomir
Nor bert – 10

II. díj: Halász Cynthia és Kaszta
Bri gitta – 9,89

III. díj: Mezey Izabella és Rappos
Imola – 9,76

Dicséret: Oravecz Csongor – 9,46

IX. A osztály:
I. díj: Sárga Angéla – 9,94
II. díj: Komlósi Róbert – 9,55
III. díj: Pelok Kristóf  – 9,50
Dicséret: Demeter Hanna és Fóris

Andrea – 9,41

IX.B osztály:
I. díj: Mastan Lorena – 9,97
II. díj: Tasnádi Kincső – 9,83
III. díj: Tar Karola  – 9,80
Dicséret: Koncsárd Tünde – 9,52

IX.C osztály:
I. díj: Lapohos Réka – 9,77
II. díj: Sebők Kata – 9,72

III. díj: Kirchmájer Ing rid – 9,30
Dicséret: Misner Anita – 9,16

X. A-B osztály:

I. díj: Moldován Balázs – 9,92
II. díj: Dézsi Imola – 9,84
III. díj: Haidu Annamária  – 9,81
Dicséret: Móré Zsejke – 9,76

X. C osztály:

I. díj: Raikó Kinga Andrea és Kon -
csárd Balázs – 9,97

II. díj: Fodor Orsolya – 9,71
III. díj: Bencze Nikoletta  – 9,60
Dicséret: Turuczkó Beáta – 9,55

XI. A osztály:

I. díj: Gyarmathy Tímea – 10
II. díj: Ciople László – 9,93
III. díj: Zaváczki Péter  – 9,73
Dicséret: Gotha Güntter – 9,60

XI. B osztály:

I. díj: Sándor Tünde Irénke – 9,89
II. díj: Domokos Tünde – 9,76
III. díj: Virágh Eszter  – 9,66
Dicséret: György Enikő – 9,60

XI. C osztály:

I. díj: Mihály Kriszta – 9,94
II. díj: Orzac Lilla és Asztalos Ve -

ronka Örsike – 9,92

III. díj: Markó Botond – 9,84
Dicséret: Brettschneider Petra és

Csáki Dalma – 9,76

XII. A osztály:

I. díj: Kálmán Noémi – 9,89
II. díj: Czol László – 9,30
III. díj: Bak Eszter – 9,28
Dicséret: Kolozsvári Miklós – 9,26

XII. B osztály:

I. díj: Kirchmaier Ádám – 10
II. díj: Schmidt Simona – 9,96
III. díj: Cseh Henrietta Ing rid és

Gyalai Beatrice – 9,93
Dicséret: Demeter Kinga – 9,86

XII. C osztály:

I. díj: Mánc Csilla – 9,65
II. díj: Balogh Evelin és Vaida

Andrea Szidónia – 9,52
III. díj: Veres Edgár – 9,26
Dicséret: Konyárdi Rita – 9,18

- folytatás a következő lapszámban -

A nagybányai RMDSz-nél  
FEHÉR

MIKLÓS
ügyvéd tart
jogtanács -
adást. Az

érdek lő dő -
ket minden

kedden 15.00-16.00 óra
kö zött várjuk a nagy bá -

nyai RMDSZ-székházba.

Beteltek az EU Tábor helyei!
„Egy hét leforgása alatt az EU Tá bor

elérte maximális kapacitását, így hon la -
punkon le kellett állítanunk a jelent ke -
zést. 240 résztvevője lesz a tábornak, a
meghívottakkal, a sajtó képviselőivel és
a szervezőkkel együtt összesen 350 sze -
mély tölti meg élettel a helyszínt” – je len -
tette be Jakab Adorján MIÉRT elnök he -
lyettes, a rendezvény főszervezője júli -
us 1-én. 

„Június 24-én hirdettük meg, hogy a 
Magyar Ifjúsági Értekezlet, az RMDSZ Fő -
titkársága, a Kós Károly Akadémia A la -
pítvány és a Sapientia EMTE kolozsvári
karának szervezésében tizenegyedik al -
ka lommal kerül sor az EU Táborra jú li -
us 8-13. között Marosfőn, és már június
27-én sátorhelyekre kellett szorítanunk
a jelentkezési lehetőségeket” – emelte ki 
a Jakab Adorján.

Oltott, ivartalanított kutyák gaz -
dikat ke resnek. Kicsik és nagyok,
barnák, feketék, tarkák és borzosok
a Vidám Kóbor ebek ott honában
vár ják, hogy jó emberek OTT HO -
NUKBA fogadják őket.

Infó: 0771 747 534, vagy a „Vo -
lun tari Sal vaţi Animalele, Baia Ma -
re” facebook oldalon.
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Ők mondták...
Akárcsak a diákoknak, a nagy po li -

tika gyurmázóinak is vannak kate gó ri -
á ba sorolt, könnyed, hazai ecet és chilli -
paprika erősségű úgynevezett arany mon -
dásaik, melyek általában a mindennapi 
valóságból sarjadnak és fejlődnek ki. O -
lyan is megesik, hogy ,,alkotóik” ab ban
a pillanatban más dimenzióban le beg -
nek, glóriával fejük felett, és kije len té -

seiket megbánják, vagy büszkék rá.
Hogy választottjaink olajozottan mű -

ködő agyközpontjából milyen szik rács -
kák pattantak ki az új időszámtás sze -
rinti években, íme néhány:

- Arab rendszámtáblájú személy gép -
kocsikat láttam Bukarest utcáin, ami
nemzetgyalázás, az ország kiárusítása,
s ha a kormánynak nincs mersze in téz -
kedni, akkor inkább mondjon le. (Ion
Brătianu, 1992.)

- A pártatlan képviselők nem füg -

getlenek, hanem párton kívüliek... (Şte -
fan Cazimir, 1992.)

- Én mindig is tudtam, hogy a ri -
kol tozó, ultraextremista mag yar annyi -
ra ar cátlan emberi fajta, hogy ha szem -
közt köpöd aljas hazugságai és rágal -
mazá sai miatt, képes azt válaszolni,
hogy o dakint esik az eső. Azaz a fé -
nyesen ra gyogó Napról is képes azt
állítani, hogy nem látható. Orcája ki -
cserzett bivaly bőrből való, nincs ben -
ne semmiféle jó érzés, vagy becsület... 

(Hajdú Győző, 1992.)
- Egészséges diktatúrára volna szük -

ségünk. A diktátor egy tábornok lenne, 
vagy én. (C.V. Tu dor, 1993.)

- Minden jóhiszemű emberrel meg -
nyugtatásul közlöm: a Caritas megy to -
vább. És nem elsősorban nekem, ha nem
azoknak az embereknek köszön hető en,
akik megértették pilótajátékom jelen -
tőségét sorsuk alakulásában. Amilyen
mértékben megmarad, vagy növekszik 
bizalmuk a Caritas életképességében,
o lyan mértékben részesülnek pénzügyi 
áldásaiban. (Ioan Stoica, 1993.)

- Hihetetlen, hogy a Fennvaló mi ért
csak Romániára küld minden rosszat.
Megborzadva hallom, hogy hazánkban 
több száz halálos áldozata van a kolera -
járványnak. Biztos vagyok benne, hogy
ezt is a magyaroknak köszönhetjük, hisz
Romániában 1300 óta nem volt kole ra -
járvány. (C.V. Tu dor, 1993.)

- A közöttünk és magyarok közötti
fegyveres összetűzés esetén nem ma rad
más tennivalónk, mint Debrecenben meg -
állni vizelni, aztán a második megálló
Bu da pest lenne. (Petre Ţuţea, 1993.)

- Nem a privatizálás kedvéért pri va -
tizálunk, hanem ellenkezőleg. (Nico lae
Văcăroiu, 1995.)

- Kérném, higgyék el, az anti sze mi -
tizmushoz nincs szükség zsidókra. (Sza -
bó Károly, 1995.)

- A korrupció egy olyan sárkány, a -
melynek lecsapott feje helyett kettő,
kettő helyett négy nő. (Kónya-Hamar
Sándor, 1994.)

- Ez a kormány annyira átlátszó, hogy
a Cotroceni-i palotát is látni benne. (Di -
nu Patriciu, 1993.)

- Kiderült, hogy a Demokrata Front
minden választási ígérete blöff volt, hi -
szen a kormányprogram alig-alig vett
be valamit a voksoláskor mondot tak -
ból. (Adrian Severin, 1993.)

- Az országban a helyzet egyre rom -
lik, az ország egyre többet szenved, az
emberek már nem bírják, ami történik.
(Ion Iliescu, 1999.)

- Az erdélyi románok a magya rok -
tól, a regáti románok pedig a cigá nyok -
tól vették át a káromkodás sátáni szo -
kását. (Nicodim Măndiţă pap, 2001.)

- A teljes PSD kormányzat ígére tek -
re és hazug statisztikákra épül. (Emil
Constantinescu, 2002.)

Vicsai György

Színe és fonákja

Bevégeztetett!
Leomlott a bözödújfalui templomtorony. Ceauşescu mű -

ve bevégeztetett - adta hírül vasárnap a média. Ráadásul
éppen most történt ez, amikor Erdőszentgyörgy község ön -
kormányzata elindított egy olyan programot, melynek a ró -
mai katolikus templom megmentése is része lett volna.

Az emberi butaság, balgaság, hülyeség ismét kegyel met
kapott - teszem hozzá nem kis keserűséggel. Az akkori bűn
mostanra évült el. A bűnösök és az áldozatok tovább élik
életüket. Ki-ki a maga módján. A bűnösök a szerintük jól
végzett munka gyümölcsét élvezve, az áldozatok pedig ha -
lá lukig hordozva lelkükben azt a sérülést, amit az akkori
trauma okozott. Ki járt jobban? Nyilvánvaló, nem éri meg
áldozatnak lenni, a bűn útja kifizetődőbb.

Mint ismeretes, a nyolcvanas években, a Ceauşescu éra
rendszeresített falurombolási ténykedésének korszakában
árasztották el a kis székelyföldi falut, hogy egy olyan mes -
terséges vízgyűjtőt hozzanak létre, amiről később kiderült, 
teljesen felesleges. Addigra azonban már késő volt, a négy 
templommal is rendelkező települést ,,kivégezték”, és az em -
bereket minden kényelmet nélkülöző tömbházlakásokba köl -
töztették. Csak a vízből bólyákként kimagasló temp lom tor -
nyok hirdették, hogy ott valamikor egy település volt, nem
is akármilyen. A zömében idős kilakoltatottak soha nem
tudták feldolgozni a gyökereiktől való megfosztást. Töb ben
beleőrültek, a lelkileg erősebbek pedig lassan beletö rőd tek
a megmásíthatatlanba, bár feledni soha nem fogják a tör -
ténteket.

Az először 1566-ban említett település emlékét tábla
őrzi a falu egyik domboldali házának falmaradványain. A
siratófalon megtalálhatjuk a falu egykori lakosainak a ne -
vét, és az ott gyakorolt vallások jelképeit. Minden év au gusz -
tus első vasárnapján összegyűlnek oda a még élő bö zöd új -
falviak, hogy emlékezzenek. Az 1995-ben Sükösd Árpád ál -
tal emelt emlékművön a következő szöveg áll: ,,A tó fe ne -
kén Bözödújfalu nyugszik, 180 házának volt lakói szét szór -
va a nagyvilágban ma is siratják. A diktatúra gonosz vég -
rehajtói lerombolták, és elárasztották, ezzel egy egye dül ál -
ló történelmi-vallási közösséget szüntettek meg, melyben
különböző nemzetiségű és felekezetű családok éltek együtt

évszázadokon át, egymást tisztelve, és szeretve, példás bé -
kességben. Immár a katolikus, unitárius, görög katolikus
és a székely szombatosok fohászai örökre elnémultak. Le -
gyen e hely a vallásbéke helye és szimbóluma.”

S hogy mi közünk nekünk, máramarosi magyaroknak
mindehhez? Túl azon, hogy közös erdélyi történelmünk egy
darabkájáról van szó, az emberi ostobaság, butaság ra gá -
lyos betegsége nem csak Maros megyében fertőzött és fer -
tőz, hanem itt is. Nálunk is szép számban találhatunk is ko -
lapéldákat - ha nem is ilyen mértékű és jellegű - hasonló,
elsősorban szellemi rombolásokra. Hisz azokon a tele pü -
léseken, ahol többségben élünk, egymást marjuk, ahol pe -
dig kisebbségben vagyunk, ott a többségiek próbálnak meg
minket átvitt értelemben víz alá nyomni. Így történhetett
meg egyik, szinte színmagyar településen az, hogy román
polgármester került ki győztesen a választások során (több -
ször is), másik településen pedig, mintegy a gyűlöletnek ál -
lítva szobrot, hogy helyi híres személyiségek (mint például 
Misztótfalusi Kis Miklós, vagy éppen Ion Şiugariu) neve
helyett lelketlen számok kerüljenek az utcanévtáblákra....
De ez csak két, sebtében eszembe jutott példa.

S bár a bözödújfalui templomtorony leomlott, az általa
hordozott üzenetet örökre szívünkbe kell zárnunk: gon dol -
kodó, közösségi lényekként tegyünk meg mindent azért, hogy
az emberi butaságnak soha senki ne tudjon emléktornyot
emelni. (Tamási At tila)

A bözödújfalui siratófal (www.utazzerdelybe.hu)

FF2014: Tervezd meg
Nagybánya óriásfeliratát!

Más „nagyvároshoz” hasonlóan 
Nagybányának is tervezünk egy óri -
ás feliratot, amelyet a Főtér Fesztivál 
2014. idejére állítunk fel. A Nagy bá -
nya felirat célja főleg az emlékfotók, 
szelfik készítése. A felirat ugyan ak -
kor a fesztiválhangulatot, a kulturált
szórakozást kell sugallja, a talál ko zó -
pontot, a központot hivatott jelké pez -
ni. A Főtér Fesztivál Facebook ol da -
lán közlünk pár hasonló feliratot (Bu -
dapest, Amszterdám stb.).

A felirat megtervezésére ver senyt
hirdetünk, bárki benevezhet a Főtér

Fesztivál résztvevői közül. A Nagy -
bánya feliratú rajzokat, terveket email -
en kell elküldeni 2014. augusztus 20-ig
(foterfesztival@nagybanya.ro). A ké -
pek, tervek mellé pár soros megva -
lósíthatósági, technikai útmutatást is 
lehet küldeni (természetesen szem -
pont lesz az elbírálásban a könnyű
és nem költséges megvaló sítható ság).
A Nagybánya felirat betűit min i mum
egy méter magasra kell tervezni. A
verseny résztvevői ötödikes diáktól
kezdve bárkik lehetnek. Minden ver -
senyző egy pályamunkát küldjön be, 

minden beérkezett tervet bemu ta tunk, 
a nyertesét pedig megvalósítjuk! Az
első három díjazott aján dékcso mag -
ban részesül. Jó tervezést, jó szóra ko zást!

Tom bola
A Pro Ge nius E -

gyesület tom bo la je -
gye  ket bo csát ki DU -
DÁS GYU LA e gyik
fest mé nyé nek ki sor -
solá sára.

Dudás Gyula vá -
ro sunk itthon és kül -
föl dön is mert és el is mert festő mű vé sze, a
nagy bányai festőiskola ha gyo má nyai nak hű
á po lásáért 2012- ben a Ma gyar Köz tár sa sági
Érdem rend Lo vag keresztjével tüntet ték ki. A
sor solásra ke rü lő fest mény cí me Híd ut ca a
re for mátus temp lom mal, mé re te 84x60 cm,
fel be csült ér téke 2000 lej. Az alkotást a Bá -
nya vi déki Új Szó a nya gi tá mo gatására a ján -
lot ta fel a mű vész. Ez úton is kö szönjük! Tom -
bo la jegyek 10 lejes áron a szer  kesz tő ség ben 
és a Teleki Magyar Ház ban kap ha tók.

Már csak alig több, mint 30 tom -
bo lajegy vár gazdára. A festmény

mellett két vígaszdíjat is
kisorsolunk majd.

TÖBB TOMBOLAJEGY =
NAGYOBB ESÉLY!



2014. július 4.KULTÚR-TÁJ

„Szeretem a szépet, és szeretném, 
ha mindenki szeretné…”

A múzeumok a szemeknek szeretnék megmutatni tárgyaikat, és a 
látnivalókon át  igyekeznek pallérozni lelkünk zegzugos szögleteit.

Ha kövek közé megyünk, hideg veszi körül testünket, gondolva a
merevségre, a kövek hideg érintésére, érzéketlenségére. A nagy bá -
nyai Ásványtani Múzeum olyan kincseket helyez a szemünk elé, me -
lyek teljes mértékben a természet alkotásai,  emberi kéz nem mun kál -
kodott azok létrehozásában. A hideg kristályok legtöbbje viszont a
nap meleg sugárzását vetítik elénk. Ezért nem érezzük hidegnek e -
ze ket a köveket. Tágas, világos, rálátásos az a kiállítóterem, mely ben
egységben válik szemlélhetővé az egész látnivaló.  Ahogy belépek, fé -
nyes márványpadlón egymás mellett emberi kézzel kimunkált kö -
vek sorakoznak, mögöttük a falon festmények mutatják magukat.

A bejáratnál Kondrák Matyikó Mar -
gó fogad, tőle érdeklődöm egyről és más -
ról, ami erről a kiállításról elmondható: 
Ő  ennek a rendezvénynek a megál mo -
dója.

- Milyen szándék vezette Önt e ki -
állítás kivitelezéséhez?

- Férjem, Kondrák Károly tizenkét
évvel ezelőtt távozott mellőlünk, az ő
emlékére szándékoztam visszahozni őt 
közénk, ha valójában nem is, de szelle -
miségében igen. Ő csak kövekből dol -
go zott, a kövek karcsúságával, ter mé -
szetes színeivel és merevségével fe jez -
te ki azt az áradó melegséget, azt az e -
nergiát, ami a megmunkált hideg kö vek -
ből sugárzik. Vida Gézával ellentét ben,
soha nem dolgozott fával, ezért a Vida
kövekből képzett alkotásait ő formázta

ki a kövekből, mint például az Öregek
tanácsa öt főből álló csoportot, vagy a
máramarosi Majszin hegyoldalában le -
vő emlékművet.  S bár a fából kőbe va ló
átformálás már maga egy művészi te -
vékenyég, erről nem tesznek említést se -
hol sem. Ez egy fájó érzés , ami mindig 
bennem van. A tulajdonomban talál ha -
tó kövekből raktam egymás mellé e ze -
ket a tárgyakat, melyek szívből for má -
lódtak a véső alatt, és lett előlük cso -
port, arc, elvont tárgy, amihez a lélek
fantáziája párosul. A kövek mögé a fal -
ra saját képeimet aggattam, melyek szé -
pen beszélgetnek a szobrokkal és meg -
értik egymást. Ha már enyém lett ez a
nagy kiállítóterem, hát kértem barát nő -
met, Mihaela Măndicescut, hogy je len -
jen meg néhány festményével. Ő aztán

egyik tanítványának egy alkotását is ki -
helyezte, tehát a valóságban négyen va -
gyunk jelen a terem  szögletében.

- Önmagáról szeretném ha me -
sélne...

- A Szatmár megyei Sárközújlak ról
származom. Kora gyermekkoromban már
megfogalmazódott bennem: szeretem a
szépet, és szeretném, ha mindenki sze -
retné, és nem mennének el mellette az
emberek, mert ezzel szebb lehetne az
életük. Ezért a színházat is nagyon ma -
gaménak érzem, és örömmel néztem meg
azt a színházi fesztivált, ami nemrég volt
Nagybányán. Sajnos, a magyarság tá -
vol maradt ettől, pedig értékes és ér de -
kes mag yar résztvevők is bemutat koz -
tak a közönség előtt. Mondhatom, hogy
szerencsés csillagzat alatt születtem, mert
már gyermekkoromban bejárhattam a
Fodor családhoz, ahol az állvány előtt
téblábolhattam, és leshettem, hogy mit
fest a festő. Felmerült már akkor ben -
nem a vágy, hogy festhessek. Diák ko -
romban egyik tanárom magához hívott,
és albumokból mutogatta a nagybányai 
festők munkáit. Miután Nagybányára
költöztem, személyes kapcsolatba ke -
rültem Ziffer Sándorral, Nagy Oszkár -
ral. Férjem hatására festőiskolát vé gez -
tem, és közgazdasági végzettségem el -
lenére festő lettem.

- Hogyan fogalmazná meg mű -
vészi énjét?

-  A hagyományos bányai festészet
követője vagyok, impresszionista és poszt -
impresszionistának vallom magam. Egy -
szerűen bennem van a tudat, hogy fes -
teni kell, ki kell adnom magamból az
évek alatt felhalmozódott érzelmeimet, 
a hangulatomat, és ezt átadni má sok nak
a képeimen keresztül. Egy hidat sze ret -
nék képezni a bennem rejlő látások és
lelkem élete között.

- Bevallom, engem leginkább a
csendéletei és a téli tájképei ragad -
tak meg. Aztán valamit még sejtet a

hatalmas építmények közé beszo rí -
tott református templom. Ez, úgy vé -
lem, hogy jelent valamit.

- Igen, bár spontánul jött, de jelezni 
akarom, hogy igenis mi itt vagyunk.
Ösztönösen az atmoszférán át akarom
közölni azt a valamit, ami bennem van. 
Tervem, hogy még szeretnék dolgozni, 
táborokba eljárni, energiát gyűjteni ma -
gamba, és amíg lehet, festeni.

- A kiállítás sikeres megnyitón
van túl, meglehetősen sokan érdek -
lődtek. Csak pár nap telt el a meg -
nyi tás óta, tehát még korai lenne az
összegzés. Ennek ellenére kérdezem, 
hogy milyenek a visszajelzések? 

- A technikának köszönhetően email -
ben sokan keresnek meg, és általános a
megállapítás, hogy „elegáns  kiállítás”, 
amit létrehoztam.

- Magam is csatlakozom a véle mé -
nyekhez, és lássuk egymást viszont to -
vábbi, sikeres kiállításokon.

Kis Kornél Iván

Péter Károly jegyzete:

A jegyzőkönyv
A közigazgatásban gyakran találkoztam jegyzőkönyv készítési feladattal, lé -

vén az effajta okirat fontos része az ügyintézésnek. A jegyzőkönyv egyik célja az, 
hogy dokumentálja az elvégzett munkát. Hogy érthetőbb legyen: ha a jegy ző -
könyvekből kitűnik, hogy abban az évben 1500 facsemetét és 15.123 szál vi rá -
got ültettünk el a község területén, valamint hogy újabban 1,3 hektár területet
vontunk be a mezőgazdasági művelésbe, akkor az úgy is volt, igaz volt.

Mivel azt is tudtam, hogy tényhűek csak azok a jegyzőkönyvek lehetnek, a -
me lyek a történteket, elhangzottakat pontosan, minden ferdítés nélkül, a való -
ságnak megfelelően és helyes sorrendben tartalmazzák, hát nagy figyelemmel 
készítettem el azokat. Olyan nagy figyelemmel, hogy egy szép nyári napon csak
akkor vettem észre a rajoni néptanács titkárát, amikor az éppen betoppant az
irodámba s hirtelen megkérdezte, hogy mit csinálok most? Nagy megle peté -
semben az „igazat” mondtam meg neki, hogy éppen néptanácsülésen vagyok, 
a jegyzőkönyvet írom, most ne zavarjon. Azt már nem mondtam, hogy ez egy
olyan ülés, amelyik soha sem volt megtartva, és nem is lesz. Ahogy hirtelen rá -
nézett a jegyzőkönyvre, csak annyit mondott, hogy elírtam a dátumot: július
20-a csak holnapután lesz…

A jegyzőkönyv szerkezeti egységei közül – fejrész, főrész, zárórész – leg -
több bajom az elsővel és az utolsóval volt, ahol is meg kellett neveznem a je -
len levőket, és alá kellett írjak azok helyett, akik nem voltak jelen. A főrész nem 
adott fejtörést: tudtam ki mit mondott volna, hogyan mondta volna, mellette
vagy ellene lett volna a határozati javaslatnak stb. Idővel a tanácstagok és a 
végrehajtó bizottsági tagok aláírásait olyan jól utánoztam, hogy egyikük sem
mert reklamálni. Itt jegyzem meg, hogy abban az időben a tanácstagok még nem
kaptak fizetést az üléseken való részvételért.

Ha valaki „tudományosan megalapozott” levéltári búvárkodásra szánja el
magát közigazgatásunk dicső múltját illetően, nem árt, ha tudja a fentieket. E -
zért is született ez a saját kezemmel aláírt jegyzet!

Kondrák Matyikó Margit
(kecskemet.hu)

Továbbra is várják
a gyerekeket a

nagybányai mag yar 
óvodákba

Továbbra is várják a gyerekeket, a nagybányai mag yar óvodai  csoportok.
Iratkozni az óvó néniknél és az óvodák titkárságán lehet.

Kérjük a kedves szülőket, ha bármilyen problémát, nehézséget, e setleg elu ta -
sítást észlelnek a beiratkozás során, jelezzék az Isko lá inkért, Gyermekeinkért E -
gyesület képviselőjénél, tel.: 0740 176757 (Várady Enikő), e-mail:
iskolainkert@nagybanya.ro

- 30-as sz. Napközi (óvodacsoportja), Zazar negyed, Victoriei u., 110. sz. (a
volt 26-os sz. Óvoda), óvónő: Barcs Éva, tel.: 0722 879 657

- 30-as sz. Napközi (napközicsoportja), Zazar negyed, Victoriei u., 110 sz.,
óvónő: Tunyogi Imola, tel.: 0755 202 175

- 20-as sz. Óvoda, Bukarest sugárút, 20. sz. (az Eurohotellel szem ben), óvónő:
Vári Renáta Melinda, tel.: 0741 330 801

- Németh László Líceum óvodacsoportjai (két napközicsoport, egy óvo da -
csoport és a Wal dorf csoport), Podul Viilor u. (Híd utca), beiratkozás a Németh
Lász ló Líceum titkárságán, Luminişului u., 1. sz., óvónők: Szaniszló Emese, tel.:
0740 763 119, Ignát Etelka, tel: 0742 027 848, Görög Ágnes, tel.: 0724 865 299,
Wal dorf csoport: Ke re kes Gabriella, tel.: 0742 146 735

- Step by Step Óvoda (napközicsoport), V. Babeş u., 2. sz. (a volt Ciocan ut -
ca végén), óvónő: Polcz Katalin, tel.: 0747 153 498

- Otilia Cazimir Napközi, Banatului u. (V. Alecsandri - Hatvan negyed), óvó -
nő: Almási Lilla, tel.: 0741 200 977

- 15-ös iskolában működő óvoda (Állomás negyed, Ju pi ter utca), óvónő:
Szabó Blanka, tel.: 0741 370 343 (Iskoláinkért, Gyermekekinkért Egyesület)
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- Ki az abszolút hülye?
- ???
- Aki bemegy egy régiség -

kereskedésbe, és megkérdezi,
hogy van-e valami újdonság.

***
Orvos az alkoholistának:
- Nem tudom meghatároz -

ni a vércsoportját.

- Miért?
- Elpárolog, mielőtt ele mez -

hetném.
***

- Pincér, ebben a húsle ves -
ben nincs hús!

- Na és? A halászlében sincs
halász!

***

Bíróságon:
- Vádlott, mi az a flakon a

kezében?
- Domestos.
- Minek hozta azt magá val?
- Hogy tisztítson a perem a -

latt is.
***

- Lehet gyerekem 35 után is?
- Nem, 35 gyerek már bő -

ven elegendő.
***

- Ki az abszolút fafejű?
- ???
- Aki ha megvakarja a fejét,

szálka megy a körme alá.
***

- Mi a különbség a jó ügy -
véd és a sztárügyvéd között?

- ???
- A jó ügyvéd ismeri a tör -

vényt. A sztárügyvéd ismeri a
bírót.

***
Kannibálok egymás között:
- Idén kit eszünk meg ka -

rá csonyra?
- Anyádat! Az enyémnek

több a nyugdíja!
***

- Képzeld, van két iker lá -
nyom!

- Ez nagyszerű! Hogyan kü -
lönbözteted meg őket?

- Az anyajegyük alapján. A
barnának a jobb kezén, a sző -
kének a bal kezén van az anya -
jegy.

***
Egy főnöknek nagyon

meg tetszik a titkárnő az irodá -
juk ból, és le akar feküdni
vele. A főnök egy nap mégis
bemegy az irodába és azt
mondja neki:

- Adok neked tízezer forin -
tot, ha lefekszel velem!

- Hogy képzeled, nem fek -
szem le veled, különben is van
barátom - válaszolja a titkár nő.

- De villámgyors leszek, csak
ledobom a pénzt a földre, te le -
hajolsz érte, és mire felveszed, 
addigra kész is vagyok!

- Meggondolnám. Felhí vom
a barátomat - felel a lány, elő -
veszi a telefonját, és elmondja
a barátjának az ajánlatot.

- Kérjél húszezer forintot,
Gizike, a lényeg, hogy nagyon 
gyorsan kell felvenned a pénzt 
a földről, addig még a sliccét
se tudja majd lehúzni! Azon -
nal hívjál fel, ahogy megvan a
pénz! - válaszolja a pasija.

A titkárnő elfogadja az aján -
latot. Eltelik félóra, de nem te -
lefonál, eltelik egy óra, a tit kár -
nő még mindig nem telefonál.
Két óra múlva végre csöng a
telefon:

- Drágám, ez szörnyű volt,
csak ötforintosai voltak!

***
Építkezésen a munkás tolja

az üres talicskát a tégla kupac -
tól a házig és onnan vissza. A
főnök egyszer odalép hozzá és 
kérdőre vonja:

- Hallod-e, minek tologa tod
azt a talicskát, nincs is benne
semmi! 

- Háde há..., főnök, annyi a 
meló, hogy bepakolni sincs i -
dőm!

***
- Te hűséges vagy a fér jed -

hez? 
- Igen, elég gyakran.

*** 
Szőke nő a barátjának: 
- Elakadtam a kereszt rejt -

vényben, tudnál segíteni? 5 be -
tű, első betű N, utolsó betű Z
és a könnyű ellentéte. 

- Nehéz - mondja a barát. 
- Tudom - feleli a szőke. -

Már órák óta gondolkozom raj ta.

***
- Igaz, hogy a kenguru na -

gyobbat ugrik, mint az Em pire 
State Build ing? 

- Igaz.
- Hogyhogy? 
- Mert az Em pire State Buil -

ding nem tud ugrani.

***
Megkérdezik a lottómilli -

ár dost: 
- Uram, mit fog csinálni ez -

zel a töménytelen mennyiségű
pénzzel? 

- Mit, mit? Veszek egy üveg
sört, a többit pedig eliszom!

***
- Ha valami nagyon ronda

pofát látok, mindig rám jön a
nevetés. 

- És ez nem zavar, amikor
borotválkozol?

***
- Képzeld, múlt vasárnap ta -

láltam a templom előtt az ut cán
egy pénztárcát teli pénzzel. 

- És odaadtad a papnak? 
- Még nem. Ugyanis nem

tudtam eldönteni, hogy vajon ez
az ördög kísértése-e, vagy meg -
hallgatásra talált az imám. 

Munkahelyi értékelés
Mit is jelentenek valójában azok a

kifejezések a munkahelyi értékelésekben? 
1. jó előadói készséggel bír – képes megállás nélkül beszél ni
2. jó kommunikációs készségű – egyfolytában a telefonon lóg
3. a munkának él – ahhoz is ronda, hogy randira vigyék
4. szociálisan aktív – iszik, mint a gödény
5. remekül dolgozik egyedül – senki nem tudja, mit is csi -

nál valójában
6. gyors problémamegoldó képessége van – hamar talál ki -

fogásokat
7. logikusan gondolkodó – mindig talál valakit, aki meg csi -

nálja helyette a munkát
8. jó kifejező készséggel bír – képes összetett mondatokat

használni
9. kiváló vezetői képességekkel rendelkezik – magas; vagy 

mélyebb/erősebb a hangja
10. jó humorú – sok disznó viccet tud
11. lojális – nem talál munkát máshol
12. törtető, ambiciózus – folyton italokat fizet a kollé gák nak
13. nyugodt természetű – alszik munka közben

- Mi csak vadászati managerek vagyunk, te vagy a vadász!

- Süsse meg, őrnagy, ugye nem posztolta ki a facebook üze -
nőfalára, mint legutóbb, hogy hol és mikor lesz a támadás?

pistike.hu

Hirdetések
Elvesztette életkedvét? Szopogasson Gilett-pengét!

***
Fáj a feje? Golyót bele! Nem lesz többet gondja vele!

***
Fáj a lába? Amputálja! A MÁV ingyen megcsinálja!
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Már nagyon nem bíznak a
bankokban a romániaiak
Drámaian visszaesett Románia lakos -

ságának bizalma a bankokban. A bi zal -
matlanság a gazdasági-pénzügyi vál -
ság nak, a magas kezelési költsé gek nek,
valamint a betétesekkel való banki visz -
szaéléseknek tudható be. Igaz, elveszi
az emberek kedvét a banki meg taka rí -
tásoktól a 16 százalékos kamatadó is.
Legalább is ez derül ki az Transmedia
Román Számviteli Iroda felméréséből. 
A közvélemény-kutatás 14 és 64 év kö -
zötti városlakók között készült.

„Szalmazsákos”
megtakarítások

A románok fele kizárólag a nagy
bankokat részesíti előnyben, egyhar ma -
da viszont inkább otthon tartja a pén -
zét. Az utóbbi szám 25 százalékos nö v e -
kedést mutat 2006-hoz képest. A meg -
kérdezette 34 százaléka csupán letétek

elhelyezésére fordul a bankokhoz, szá -
muk a hét évvel ezelőttihez csaknem
megfeleződött. Kölcsönfelvételre 37 szá -
zalék használja fel a pénzintézmé nye -
ket, de kizárólag abban az esetben, ha
máshonnan nem tud pénzhez jutni.

Az egyéni szükségletek kielégíté sé -
re valamint gépkocsi-vásárlásra bankhi -
telt felvevők száma jelentősen vissza e -
sett, a 2011. évi 12 százalékról jelenleg 
alig éri el a 9 százalékot. Idén a köl csönt
felvevők mindössze egyharmadát teszik
ki a 2006-os számnak. A hitelfelvétel el -
sősorban a gépkocsik, az ingatlanok
vásárlása esetében esett vissza. A gép -

kocsiknál csupán a megkérdezettek 1,5 
százaléka kívánna részletre autót vá sá -
rolni, szemben a 2006-os 5,1 száza lék kal.

A betétesek esetében a városi lakos -
ság mindössze 10 százaléka rendelke -
zik bankszámlával, ez a szám 2008- ban
még elérte a 13 százalékot. A minta cso -
port 70 százaléka vallja azt, hogy a ban -
kokat csakis az ügyfeleik rovására meg -
szerezhető előnyök érdeklik. A lakos ság
60 százaléka igen fontosnak tartja azt,
hogy havonta pénzt takaríthasson meg
– ám mindez csak a megkérdezettek 28 
százalékának sikerül.

Negatív kamatok?
A felmérés szerint egyre több ro má -

niait érdekelnek a bankok által fel sró -
folt kezelési költségek. A folyószámlák
száma viszont megnövekedett, igaz, ez 
mindenekelőtt azzal magyarázható, hogy
egyre többen kapják fizetésüket cé gük -

től bankok folyószámlájára. Jelenleg a
lakosság közel 30 százaléka rendelke zik
lej-folyószámlájával, több mint 25 szá -
zaléka kapja bérét bankkártyán.

A bankok népszerűsége feltehetően a
jövőben tovább gyengül. Az utóbbi i dő -
ben csökkenő alapkamatok mellett nem
zárható ki, hogy a pénzbetétek ne gatí van
kamatoznak majd – azaz, a betétes ke -
ve sebb pénzt vesz fel, mint amennyit
betett. Ez a román pénzügyi élet olyan
tekintélyes szakemberének vélemé nye,
mint Radu Ghetea, a Bankok Román
Egyesületének valamint a CEC Bank
elnöke. (maszol.ro)

BALOGH BÉLA:

1848-1849

NAGYBÁNYÁN
Okmányok az 1848/1849-es
forradalom és szabadságharc
nagybányai vonatkozásaihoz

MEGVÁSÁROLHATÓ
(30 lej) a Teleki  Mag yar Házban.

Megjelent KORLÁTOZOTT
PÉLDÁNYSZÁMBAN!

Gál Mária

Háború a
nappaliban

Szlávosan hangzó beszédre let -
tem figyelmes a mag yar kisváros
főutcáján egy bolt bejáratánál.
Mire közelebb mentem, épp abba -
hagyták, a férfi továbbállt. A hölgy,
akit nem először láttam abban a
rövidáru-boltban, kissé megle pő -
dött, amikor nem a függöny árá -
ról kezdtem érdeklődni, hanem ar -
ról, hogy oroszok-e vagy ukrá nok,
ugyanis abból a beszélgetés fosz -
lányból, ami eljutott hozzám, meg -
állapítani nem tudtam. Attól meg
végképp elámult, hogy interjút aka -
rok, az érdekelne, hogyan élik meg
az otthontól távol azt, ami manap -
ság az orosz-ukrán viszonyban és
Dél-Kelet-Ukrajnában történik.

Az interjú nem jó ötlet, mondta
az ötvenes évei elején járó szőke
hölgy, akiről kiderült, hogy bár sok
éve él Magyarországon, Szent pé -
ter váron született, máig orosz ál -
lampolgár. A férfi ugyanis a férje, 
és ukrán. Egyszerre nem menne a
nyilatkozás, csúnyán összekap ná -
nak, külön-külön meg sok értelme 
nincs, hiszen utólag az újságból
úgyis kiderül mit mondott a má -
sik. Veszekedésre pedig nem kell
külön okot keresni, az úgyis már
mindennapivá vált a családban, a -
mióta eldurvultak az ukrajnai e se -
mények. Náluk már a nappaliban
is háború folyik, mesélte az asz -
szony. Azért, hogy épp melyik te -
le vízió adóra kapcsoljanak. A férj 
csak az ukrán adókat nézi, a fele -
ség az oroszokat.

Beszélgetésünk közben befut egy
fiatalember is, a fiúk, aki szülei vel
ellentétben, tökéletesen, szlávos ak -
centus nélkül beszél magyarul. Ő
már itt nőtt fel, kettős identitása
mellett egy lazább harmadikat is
szerezve magának. Ő sem nyilat -
ko zik, bár van véleménye, neki a
munkája nem teszi ezt lehetővé. De
off re cord beszélgetésünkből kide -
rül, pokoli nehéz számára ez az ott -
hona nappalijában dúló háború.
Ő legalább annyira orosz, mint uk -
rán, szüleit is egyformán szereti. És 
természetesen aggódik azért, ami
odahaza történik, legyen az a ha -
tár orosz vagy ukrán oldalán.

Az asszonyt hallgatva egy idő u -
tán azon kezdtem csodálkozni, hogy
végül is mekkora ereje van a mé -
diának. Érvelésében ugyanis szin -
te szóról-szóra azt hallottam visz -
sza, amit nap mint nap az orosz mé -
diában olvasok. Hogy minden rosz -
szak forrása természetesen Ameri -
ka, aki nemcsak hogy pénzelte a
kijevi puccsot, hanem évek óta tá -
borokban készíti fel az ukrán fa -
sisztákat, a Pravij Szektor bande -
rá sait (Bandera ukrán fasiszta ve -
zető volt, ma is szép számmal
van nak hívei és tisztelői az ukrán
jobb oldalon), mindenféle kétes tá -
mogatást nyújtott számukra, a cél,
a hátsó szándék pedig termé sze -
te sen az volt, hogy Oroszor szág nak

ártsanak, befeketítsék, hogy min den -
áron háborút provokáljanak ki.

Őtőle tudom, hogy férje vi szont
az ukrán média sablonjait ismé tel -
geti – hogy Oroszország Ukrajna
létére tör, hogy jogtalanul akarja
ukrán területekre rátenni a kezét,
hogy az egész polgárháborús hely -
zet csakis Moszkva provoká torai -
nak köszönhető stb.

Az asszonynak az fáj legin kább,
honnan ez a mély oroszelle nes ség,
az a gyűlölet, amely most férjében 
él. Oroszországban tanult, orosz
nőt vett feleségül, gyermekei félig
oroszok, s valójában maga is job -
ban tud oroszul, mint ukránul. És
nem ő az egyetlen. Az asszony sze -
rint baráti körükben van olyan lem -
bergi lengyel anyától származó ba -
rátjuk, aki most a legnagyobb uk -
rán nacionalista, lengyel ellenes -
ség ben is élen jár. Fejére állt a vi -
lág, mintha mindenki megbolon -
dult volna, érthetetlen, hihetetlen, 
ami történik, mondja keserűen.

S bár soha nem éltem vegyes
csa ládban, azt hiszem, kapiská lom,
hogy miről beszélt. Láttam már ma -
g yar-román házasságot szétmenni 
az 1990. márciusi marosvá sár he lyi
összecsapás után. Nekik is két gye -
rekük volt, huszonegy éve éltek bé -
kés házasságban. Gyerekeik mind -
két nyelvet és kultúrát jól ismer ték.
Addig azt hittem, ők a multikul tu -
rá lis, interetnikai együttélés leg -
tö kéletesebb, megingathatatlan pá -
rosa. És láttam eljegyzést is fel -
bom lani egy focimeccs miatt, a mi -
kor tizenhét év szünet után újra egy -
más el len lépett pályára a román
és mag yar válogatott.

Igaz, láttam olyant is, épp a ma -
rosvásárhelyi véres konfliktus ide -
jén, amikor a román férj és a ma -
g yar feleség, mindkettő egészségü -
gyi dolgozó lévén, mentős, a hely -
színen látta el a sérülteket, nemze -
tiségre való tekintet nélkül. Máig e -
gyütt vannak, békében.

Hogy mi lesz Ljudmilláékkal, nem 
tudom (A nevet én adtam, valódi
nevüket nem ismerem.) De az ukrán-
 orosz propagandaháború folyta tó -
dik. Kelet-Ukrajnában sem a fegy -
vernyugvás felé mutatnak a dolgok.
És azon a vidéken rengeteg a ve -
gyes házasság, a Szovjetunióban
gyökerező többes identitás, és na -
gyon sok az olyan gyerek, akinek
nap, mint nap végig kell néznie az 
eddig békés családi otthon nap pa -
lijában vívott szülők közötti hábo -
rút. A nagyon sok pedig nem túlzás,
mert számuk milliókra rúg.

Beszélgetőtársam fia mondta,
nem akar választani, sem szülőt, sem
nemzetiségi hovatartozást, sem ha -
zát. Hacsak nem muszáj, de attól tart
errefelé haladnak az események.

A történések az ő félelmét iga zol -
ják. Ha ennek nem tud elébe menni
az új kijevi kormányzat, ha nem tud -
ja megakadályozni a többes identi -
tásúak választását, nemcsak önma -
gát buktatja meg, hanem Kelet- Uk -
rajna hovatartozását is megpe csé -
teli. A végjátéknak pedig csak
Moszk vában tapsolnak majd.

(maszol.ro)

Zárva marad a közúti forgalom számára a Transzalpin magashegyi út. A city news

hírportál szerint, mivel az utat építtető Romstrade vállalat csőd be ment, és az út -

szakasz nincs befejezve, a Romániai Autópályák és Országutak Társaság  nem hagy -

ta jóvá a a 67C jelzésű országút magashegyi szakaszának használatát. Az útsza -

kasz mintegy 75-80 százalékban készült el, ám nem tartalmazza a biztonsági ele -

meket: védőkorlátokat, útjelzéseket és sok helyen az útjelzések sincsenek felfest -

ve. A hatóságok megbírságolhatják azokat, akik a tilalom ellenére mégis felhajta nak

az útra, az útszakasz mindkét szélén tiltótáblákat helyeztek ki. (maszol.ro)



A pletyka hasznos is lehet
- már ha igaz

Nem bűnös szenvedély a pletyka, és 
bizonyos esetekben még segíthet is -
véli több, a hvg.hu cikkében idézett
ame rikai pszichológus. “Amikor a ba -
rátok összejönnek és pletykálkodnak,
az sokat segíthet az egymás iránti el kö -
teleződésben” - idézik Chris tine We -
ber New York-i pszichológust, aki sze -
rint a pletyka szorosabbá teszi a hason -
ló értékrendű és érdeklődésű egyének
közötti kapcsolatot. Egy másik szak -
em ber, Nicole Zangara, a Túlélni a női
barátságot című könyv szerzője szerint 
a pletyka nagyon is hasznos lehet - pél -
dául ha fecsegés nélkül nem jutna el
egy olyan probléma híre a barátokhoz,
amit valaki szégyell megosztani. A
pletyka útján viszont megtudhatják, és
segítséget is nyújthatnak ezután. A
hvg.hu egy szociológiai kutatásról is
ír, amelyben ismeretleneket boronáltak 
össze egy számítógépes játékhoz. A
résztvevőknek önként kellett pénzt ad -
niuk a közösbe, amivel előrébb juthat -
tak a játékban, és a bevételen osztoz -
hattak. Azokat, akik nem adtak bele a
közösbe, a csoporttagok “beárulták”,
vagyis egy következő körben figyel -
meztették a többieket erről. Az “önző”
játékosokra is jó hatással volt a plety -
ka: együttműködőbbé váltak, és elkezd -
ték a közösség céljait nézni, amikor
ész revették, hogy kiközösítik őket en -
nek nyomán. A pletyka azonban csak
akkor lehet hasznos, ha egyfelől igaz,
másfelől megnézzük, kinek mondjuk
tovább, ha csak megbízható körben

hangzik el, és ha nincs kockázata, nem
okozhat fájdalmat - állítják. (hvg) 

Osztrák orvos:
a világátlagnál több

romániai férfi szenved
tüdőrákban

A romániai férfiak körében messze
a világátlag fölötti a tüdőrákos meg be -
tegedések száma - mondta egy buka -
resti konferencián Christoph Zielinski
osztrák onkológus. Zielinski szerint a
tüdőrák az “első számú gyilkos” a fér -
fiak esetében, és nemsokára a nők
körében is azzá válhat. Romániában
2012-ben 11.644 tüdőrákos esetet diag -
nosztizáltak. A nők körében az elő for -
dulási arány a világátlaggal nagyjából
megegyező volt.(mediafax)

Sting nem hagy pénzt
a gyerekeire -
inkább elkölti

A 62 esztendős Sting kijelentette,
hogy nem hagy vagyont hat gyerme ké -
re, amije van, azt feléli, az utódainak
pedig meg kell dolgozniuk a saját jö -
vőjükért. A világ egyik legsikeresebb
rockzenésze, akinek jelenleg 180 mil -
lió font a becsült vagyona, a Daily
Mail ban beszélt arról, hogy két há zas -
ságából született, 18 és 37 év közötti
há rom fiának és három lányának ma -
guknak kell kitaposniuk az utat, hogy
megéljenek. “Megmondtam nekik, hogy
nem marad túl sok pénz utánam, mert
elköltjük. Egy csomó kötelezettséget
vállaltunk. Ami befolyik, azt el is költ -
jük, és nem sok marad” - mesélte el a
lapnak. Hozzátette, hogy egyébként
sem akarja őket “vagyonkezelő ala -
pok hoz kötni”. Dolgozniuk kell - mond -
ta gyerekeiről, de azt is megjegyezte,
hogy ennek ők is tudatában vannak, és
nagyon ritkán kérnek tőle bármit, amit
ő nagyra értékel. Persze, ha bajba ke -
rül nének, akkor segítene rajtuk, de ed -
dig még nem került sor ilyesmire.
“Olyan a munkamoráljuk, hogy a saját
erejükből akarják vinni valamire” -
fűz te hozzá. Sting szegény munkás csa -

ládból származik, anyja fodrász, apja
pe dig tejesember volt. Az interjúban
27 évvel a halála után is megindultan
emlékezett meg apjáról. A Po lice együt -
tes egykori frontembere már nemcsak
apa, hanem nagyapa is. Hét háza van
Nagy-Britanniában, Olaszországban és
az Egyesült Államokban, több mint
százmillió lemezét vették meg, de ma
is mintegy száz embert tart el, fizeti má -
sok mellett az együttesét, a személy ze -

tét, az ügyvédeket. Sting kitért az ok -
tóberben a Broadwayn debütáló The
Last Ship című zenés darabjára is,
amelyben apjával való, nem felhőtlen
viszonyát elevenítette fel. Mint mond -
ta, örülne, ha majd Londonban is mű -
sorra tűznék. (mti)

Öngyilkosságra késztet
az antidepresszánsok

erre vonatkozó
figyelmeztetése

Ellenkező hatást válthatnak ki az
antidepresszánst szedő fiataloknál az
öngyilkossági kockázatra vonatkozó
fi gyelmeztetések - erre utalnak egy
amerikai tanulmány eredményei. A Bri -
tish Med i cal Jour nal című folyóiratban 
közölt vizsgálat szerint a kockázatokra
figyelmeztető médiabeszámolók nyo -
mán hirtelen visszaesett az anti depresz -
szánsok bevonásával végzett keze lé -
sek és megnövekedett az öngyil kos sá -
gi kísérletek száma. A Har vard Egye -
tem orvostudományi tanszékének mun -
katársai “nyugtalanítónak” nevezték a

nem várt hatást. A szakértők szerint
ha sonló jelenség más országokban is
megfigyelhető. 2003-ban komoly ag -
go dalmat váltott ki a bizonyos anti -
depresszánsok szedésével összefüggő
öngyilkossági hajlam kockázatának
meg növekedése, ezért az amerikai élel -
miszer- és gyógyszerellenőrzési ható -
ság (FDA) változtatott az érintett gyógy -
szerekkel kapcsolatos figyelmezte té -
sein és a média is élénken foglalkozott
a témával. Egyesek szerint azonban a
beszámolók eltúlzottak voltak és fi gyel -
men kívül hagyták az antidepresszán -
sok jótékony hatásait - ismertette a
BBC News. A tanulmány készítői 2,5
millió tinédzsert és fiatal felnőttet kö -
vettek nyomon 2000 és 2010 között, és 
arra megállapították, hogy a figyel mez -
tetéseknek szinte azonnal érezhető ha -
tása lett. A kamaszok esetében egyhar -
maddal, a fiatal felnőtteknél egyne gyed -
del esett vissza a felírt antidepresszáns-  
receptek száma. Ezzel párhuzamosan
az öngyilkossági kísérletek száma 22
százalékkal nőtt a tinédzserek és 34
százalékkal a fiatal felnőttek körében.
A kutatók becslései szerint összes sé gé -
ben 77-tel több volt az öngyilkossági
kísérlet. “Aggodalomra ad okot, hogy
a fiatalokat érintő antidepresszáns-
 hasz nálat és az öngyilkossági hajlam
közötti összefüggésről szóló egész ség -
ügyi figyelmeztetések és médiabe szá -
molók nyomán jelentős csökkenést ész -
leltünk az antidepresszánsok bevo ná -
sával végzett kezelések számában és
ez zel párhuzamosan kis méretű, de so -
kat mondó növekedést tapasztaltunk az 
öngyilkossági kísérletek előfordulá sá -
ban” - húzták alá tanulmányukban a
kutatók. “Ez egy rendkívül nehéz köz -
egészségügyi probléma, ha nem sike -
rül megoldanunk, akkor komoly kö -
vet kezményekkel kell számolnunk” -
fogalmazott Ste phen Soumerai, az egyik
kutató. “Ezek a gyógyszerek életeket
menthetnek. A média azonban na gyobb
figyelmet szentel a viszonylag ala -
csony kockázati mutatóknak, mint a
gyógyszerek jótékony hatásainak” - tet -
te hozzá a szakember. (mti)

Férfiakról szólunk
VÍZSZINTES: 1. Szerves gyök. 5.

“Az érett férfi ... ” (Paul Valéry). 14.
Nagy dőlésszögű. 15. Útnak ered. 16.
Kiszárad a kút vize. 17. Skót nagy csa -
lád. 18. Északi férfinév. 19. Plusz. 20.
Harcol (nép.). 21. ... Nolte; amerikai
film színész. 23. Temespartok! 25.
Nabokov regénye. 28. Besorol! 29. ...
ovo; eleve. 30. Azerbajdzsán NOB- je -
le. 32. Prensa ...; kubai hírügynökség.
34. Mocsári madár. 36. A közepébe.
38. Poliakril-nitril (röv.). 39. Téli
sport. 41. Ilyen hamar? 42. Radioaktív
vegyi elem. 44. A szervezet műkö dé -
séhez nélkülözhetetlen anyag. 46. Ci -
ce ro dolga! 47. Elek! 48. A vas is ez.
49. Hősök ... (Bu da pest). 50. Fertőt le -
nítőszer. 52. Váltót igazoltat. 55. Há zi -
kó. 56. Részben aláönt! 57. Loire-sza -
kasz! 59. Mozgalmas. 61. Metzi vá ros -

rész! 63. Balti főváros. 65. Hamis, tal -
mi. 66. Rag, a -val párja. 68. Ógörög
viszályistennő. 70. Tartozása van. 72.
Tartozást visszafizető. 74. Strandol.
76. Tengődik, nehezen él.

FÜGGŐLEGES: 1. Hang jelzője
lehet. 2. Telefon (röv.). 3. Lendület. 4.
Fátyol. 5. Porcióz. 6. ... Land; Verne
hőse. 7. Bankban vannak! 8. Ébred. 9.
Iráni eredetű, lovas nomád nép. 10. A
verseny véghajrája. 11. Izomszalag.
12. “Nem ..., nem hajtok semmit a vi -
lágra” (Ady). 13. A másik oldalon. 17.
Bogárpáncél anyaga. 20. ... et san gui -
nem; Életünket és vérünket. 22. Hü -
velyk. 24. Gépet összerakó. 26. Sunyin 
meghúzódó. 27. Antonov gépe. 29.
Lát tamoztat. 30. A gondolat befejező
része. 31. A földbe rejtő. 33. Amerikai
sci-fi író (Isaac). 35. ...-ámmal; kel let -
lenül. 37. Bemenet! 40. Bevitet! 43.
Iljusin gépe. 44. Vásárlás. 45. Hatból
kettő! 48. Egy harapásnyi étel. 51.
Király (fr.). 53. Verekedni kezd! 54.
Lételem. 58. Hamisítatlan. 60. Izraeli
sivatag. 62. Erőss ...; hegymászó volt.
63. Takarmánynövény. 64. Attól a nap -
tól (lat.). 67. Veterán lengyel labda rú -
gó (Grzegorz). 69. Világbajnok lett
sak kozó volt (Mihail). 71. Okleveles
(röv.). 72. A New York-i operaház
nép szerű neve. 73. A ... kisasszonyok
násza (Ady). 75. Bokorban lapulnak!
76. Néma vita!

   Szerkesztette: Csatlós János
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A zsidók, akik Hit ler
oldalán harcoltak

Meghasonlott állapotba kerültek a finnországi zsidók a második
világháborúban: mialatt önvédelmi harcot folytattak a Szov jet u nió
el len, azzal a náci Németországgal kerültek egy térfélre, a mely nek
politikai-katonai vezetése a zsidóság teljes megsemmisítésére tö -
rekedett. Az élet azonban furcsa forgatókönyvíró: három finn zsi dó is
Vaskeresztet kapott, miközben sebesült német katonák val lot tak
szerelmet zsidó nővéreknek, egy zsidó orvos pedig halált meg ve tő
bátorsággal mentette övéit és az SS-tisztek életét. 

1941 szeptemberében különleges meg -
tiszteltetés érte Leo Skurnikot. A bátor
katonaorvos, miután életét kockáz tat -
va a szovjet ágyútűz zajában sikeresen
megszervezte a finn-orosz határon álló 
egyik tábori kórház evakuálását, több mint
hatszáz em ber - köztük SS-tisztek- éle -
tét mentette meg, s megkapta a német
Vaskeresztet.

Bár az eredetileg koncert zon go ris -
tának készülő, később orvosi pályát vá -
lasztó, rákkutatóként dolgozó férfi szá -
mára az elismerés nem volt magától
értetődő, a Harmadik Birodalom nem
bizonyult szűkmarkúnak a Vaske reszt -
tel: a második világháborúban össze sen
4 millióan részesültek az eredetileg
1813-ban, a Napóleon elleni felsza ba -
dí tó háborúban küzdő katonák szá má ra
létrehozott, később többször rehabi li -
tált kitüntetésben. Egy valami azonban 
kiemelte sorstársai közül Skurnikot: zsi -
dó származása. A zenész-orvos helyze -
te abból a szempontból persze koránt -
sem egyedülálló, hogy mintegy három -
száz finnországi zsidó harcolt a néme -
tek oldalán a második világháborúban.

A németek és a finnországi zsidók
kapcsolata a második világégés egyik
kevéssé ismert epizódja, olyannyira, hogy
sok finn egyáltalán nem hallott róla. A
később árulással vádolt, egy 1946-os tel-
 avivi veterántalálkozón gyakorlatilag
megbélyegzett finn veteránok közül rá -
adásul ma már alig élnek, ám ők egy be -
hangzóan állítják: bármit tettek, azt a ha -
zájukért tették, így semmi szégyell ni -
va lójuk nincs.

Aron Livson egy viborgi divat ke res -
kedő fia volt, a Finnország el len meg -
in dított szovjet offenzíva (1939. no vem -
ber 30.) során sorozták be 23 éves ko -
rában. Zsidó társaival egyetemben az ő 
szeme előtt is csak egy valami lebegett: 
hazáját akár az élete árán is megvédeni
az orosz agresszióval szemben. Finn or -
szág maroknyi zsidósága különleges
hely zetben volt, hiszen szinte kivétel
nélkül mindannyian az egykoron a ka -
tonai szolgálatukat a skandináv ország -
ban töltő orosz zsidók leszármazottjai
voltak, így a többségi társadalom ferde
szemmel tekintett rájuk (az orosz tör -
vé nyek értelmében a zsidók tízéves ko -
rukban kerültek az orosz hadsereg kö -
telékébe, s 25 éven át szolgáltak.)

A haza mindenekelőtt

Oroszország 1809-ben annektálta Finn -
országot, amely 1917-ig a cári orosz bi -
rodalom autonóm nagyhercegsége volt.
A finnek az orosz forradalmat köve tő -
en, 1917. de cem ber 6-án kiáltották ki a
függetlenséget, s 1919. július 17-én fo -
gadták el a köztársasági alkotmányt. Az 
ország függetlenségét és határait az
1920-as tartui finn-orosz békeszer ző dés
erősítette meg. Bár Finnország 1932-
 ben megnemtámadási szerződést kö -
tött Moszkvával, a Szovjetunió területi 
követelésekkel lépett fel, ami 1939 no -

vemberében háborúhoz vezetett.
A háború kivételes alkalmat kínált a 

maroknyi finnországi zsidóságnak, hogy
egyszer és mindenkorra kinyilvánítsa
lojalitását Finnország felé. Livson az
O roszországot és Finnországot össze -
kötő Karéliai-földszoroson harcolt, s bár
a finn hadsereg az orosz támadást kö -
vetően visszavonulót fújt, a férfit harci
érdemei elismeréseként őrmesterré lép -
tették elő. A nagyobb létszámú és job -
ban felszerelt Vörös Hadsereg súlyos
veszteségeket szenvedett a téli háború -
ban, de a harcokban kimerült Finnor szág
1940. március 12-én kénytelen volt alá -
írni a békét: területének 10 százalé ká ról,
mintegy 40 000 km-ről kellett lemon -
da nia.

Miután Hit ler 1941. június 22-én meg -
indította a Barbarossa-hadműveletet a
Szovjetunió el len, Finnország előtt fel -
csillant a remény, hogy a németek ol -
da lán visszaszerezze a téli háborúban
elveszített területeit. Livson tudott a né -
metországi zsidók elleni náci pogro -
mokról, s a több mint hatmillió európai 
zsidó halálához vezető zsidóüldözés
kezdetét jelentő Kristályéjszakáról is hal -
lott, ám amikor megkapta behívóját, nem
sokat tétlenkedett. „Tettem a köte les -
sé gemet, ahogy mindenki” – emlék szik
vissza a ma 97 éves férfi. „Nem a finn
hadseregben harcoló zsidók voltunk, ha -
nem finnek, finn katonák, akik a ha zán -
kért küzdöttünk” – teszi hozzá.

A finn veteránok azóta sokszor és
sok helyütt elmondták már, hogy Finn -
ország és Németország két különböző
háborút vívott: az egyik önvédelmit, a
má sik hódítót. „Semmi közöm a néme -
tekhez. Egyetlen némettel sem szolgál -
tam együtt, a németek kétszáz kilomé -
terre északra voltak az ezredemtől” –
hangsúlyozta Livson.

Persze nem minden finn zsidó volt
ilyen szerencsés. A ma az Orosz orszá -
gi Föderációhoz tartozó Karéliában a
finnek és a németek együtt harcoltak,
így a zsidók egyszerre két ellenséggel
néztek farkasszemet: egyrészt a szovje -
tekkel, másfelől a német katonákkal. A 
származásuk lelepleződése miatti állan -
dó félelem erősen rányomta kapcso la -
tukra a bélyeget, ám ha ez ki is derült
olykor, a németeket gyakorlatilag hide -
gen hagyta: ők ott akkor finn katonák
voltak.

Rebellis finnek

A finn kormány nem hajolt meg Hein -
rich Himmlernek a zsidók depor tálá sá -
ra felszólító parancsa előtt sem. Mikor
a „végső megoldás” (Endlösung) ki dol -
gozója 1942 augusztusában szemé lye -
sen érdeklődött Jukka Rangell finn kor -
mányfőnél a zsidókérdésről, a finn po -
li tikus ellentmondást nem tűrően kije -
lentette: „Nálunk nincs zsidókérdés”.
Igaz, Hel sinki érzékenysége már nem
terjedt ki a külföldi zsidó mene kül tek -
re, illetve a hadifoglyokra, akik közül

sokat kényszermunkatáborokba küld -
tek, 1942 novemberében pedig nyolc
zsidó menekültet adtak át a Harmadik
Birodalomnak, amiért 2000-ben Paavo
Lipponen akkori finn miniszterelnök hi -
vatalosan is bocsánatot kért.

Az egyik tábornok, Hjalmar Siilasvuo
különösen büszke volt katonái szár ma -
zá sára. Egy másik finn zsidó, a téli há bo -
rúban az egyik szemét elveszítő, a szin -
tén Vaskeresztre érdemesített Salomon 
Klass memoárjában jegyezte fel, hogy
a tábornok - „aki nagyon is tudatában
volt származásomnak” – német tisz tek -
nek mutatta be Klasst, „az egyik leg jobb
századparancsnokomat”, ám a néme tek
semmit nem szóltak.

Legalább ilyen érdekes az a képes
al bum, amit Chaje Steinbock, a Bot te -
ni- öböl partján található oului kórház
zsidó nővére hagyott hátra, s amely szá -
mos, sebesült német katonák által írt ő -
szinte vallomást tartalmaz. „Kedve sem,
amit te jelentesz nekem, már el mond -
tam” – kezdi levelét a magát Rudynak
nevező katona. „Hogy mit jelentek én
neked, még soha nem kérdeztem. Nem
akarom tudni, nem akarom hallani, mi -
vel ha túl sokat megtudok, az tönkre te -
szi a boldogságomat. Csak egy valamit 
mondok: mindent megadok, amit a szí -

ved kíván. Te vagy az a nő, akit min -
dennél jobban szeretek. Nem hittem vol -
na, hogy létezik ilyen (érzés)”.

Ha hinni lehet a visszaemlé ke zé sek -
nek, a német katonák azokat a zsina gó -
gá kat is felkeresték, amelyeket a zsidók 
a front közelében emeltek. „Hihetetlen
volt” - fogalmazott Rony Smolar, az e -
gyik zsinagóga alapító, Isak Smolar fia 
még 2008-ban egy amerikai konferen -
cián. „A német tisztek ott ültek uni for -
mis ban, s együtt imádkoztak a zsidók -
kal. Néhány zsidó ekkor észrevette, hogy
egyesek közülük tiszteletet tanúsí tot tak
a zsidó szertartás iránt”.

A különleges német-finn kapcso la tok
talán legszebb példáját Skurnik esete
mu tatja. A katonaorvos olyan helyen
látott el szolgálatot, ahol ezrede, az 53.
gyalogezred és a német SS-hadosztály
is komoly emberveszteséget szenve dett.
Skurnik áldozatos munkáját megne he zí -
tette, hogy nem állt rendelkezésre ele -
gendő orvosság, de így is megtett min -
den tőle telhetőt, sőt egyszer egy egész
tábori kórház evakuálását is megszer -
vezte egy több kilométeres mocsaras sza -
kaszon át. A katonaorvos eme bátor tet -
téért kapta meg a Vaskeresztet, ám két
másik zsidó társához hasonlóan ő is
visszautasította a kitüntetést. (mult-kor)

Műholdkép mutatja Noé bárkáját?
„Százötven nap elteltével a víz visz -

szahúzódott, s a hetedik hónapban, a
hónap 17. napján a bárka megállt az
Ararát hegyén” – szól a Teremtés
könyve a Noé által épített úszó alkal -
ma tosságról. A hidegháborús kém mű -
holdaknak köszönhetően évtizedek ó -
ta kering a szóbeszéd, miszerint való -
ban a Törökország és Örményország
határának közelében álló, 5137 méte -
res hegy mellett fekszik a bárka. Po r -
cher Tay lor, a Rich mond Egye tem jo -
gi karának munkatársa expedíciót ve -
zetne a helyszínre, hogy saját szemé -
vel vizsgálja meg a kérdést, amely már
évtizedek óta izgatja a fantáziáját.

„Kutatásom 41 évvel ezelőtt, 1973-
 ban kezdődött, amikor még a West
Point Katonai Akadémia kadétja vol -
tam” – mondta. „Akkoriban az a hi te -
lesnek tűnő szóbeszéd járta, hogy a CIA
kémműholdja véletlenül a hegység ről
egy olyan képet készített, amelyen a
jégtakaró alól egy hajóorrnak látszó
tárgy bukkant elő” – tette hozzá.

Néhány évtized múlva Tay lor sa -
ját nyomozásba kezdett. 1995-ben si -
került elérnie, hogy a Védelmi Hírszer -
ző Ügynökség (DIA) feloldjon az a me -
rikai légierő által készített öt, az Ara -
rátról 1949-ben készült felvételt. A ké -

peket Tay lor kérésére szakavatott tudó -
sok is megtekintették. Az ezredfor du -
ló óta a Dig i tal Globe is készített né -
hány használható felvételt a jeges csú -
csokról. „A végső célom mindig is az 
volt, hogy a jóval nagyobb felbon tá -
sú képeket felhasználva véglegesen fel
lehessen oldani a több évtizedes ano -
má liát, legyen az geológiai vagy bib -
li ai eredetű” – mondta Tay lor.

A DigitalGlobe új, nagy teljesít mé -
nyű WorldView-3 műholdját idén nyá -
ron fogják útjára bocsátani a kali for -
ni ai Vandenberg légitámaszpontról. A 
mesterséges égitest 31 centiméteres
pánkromatikus felbontásával a legna -
gyobb teljesítményű kereskedelmi mű -
hold lesz a világon. „Hálás vagyok a
Dig i tal Globe-nak, ugyanis számos kül -
detést hajtott végre a kérésemre az
Ararát felett. A leghasznosabbak a
Quick Bird nevű műhold által készí -
tett képek voltak, amelyeken kiváló an
kirajzolódtak a 4572 méter magasan
lévő hajószerű formák” – így Tay lor.

Tay lor reméli, hogy egy majdani
újabb és még nagyobb felbontású kép 
felkelti egy tudományos szervezet, pél -
dául a Na tional Geo graphic figyel mét
és kutatóexpedíciót szerveznek az Ara -
rát nyugati oldalára. (mult-kor)
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 Praktikus tanácsok
 a szem szárazsága el len

Egyre többen szenvednek szemszárazságtól, olyanok is, akik -
nek nincs szervi problémájuk. Dr. Németh János, a Semmelweis
Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója szerint a számító gé -
pes munkát végzők a legveszélyeztetettebbek.

Náluk a mon i tor és a légkondicionálás együttes hatása száríthatja a szemet.
Olyan gyerekeknél is előfordulhat, akik túl sokat, rendszeresen napi több órát
ülnek a számítógép vagy a tab let előtt.

A száraz szem nagyon gyakori probléma, a 
lakosság 10-30 százalékát érinti. Leginkább
idősebb korban és inkább nőknél alakul ki, ál -
talában a könnytermelés zavara vagy a könny
nem megfelelő összetétele miatt. A professzor 
tapasztalatai szerint azonban egyre gyakoribb
olyan esetekben is, amikor nincs szó szervi
bajról.

Normál esetben az em ber 3-4 másod per -
cenként pislog. Amennyiben a könny össze té -
tele jó és a vékony filmréteg megfelelően szét -
terül a szemen, akkor több mint 10 másod -
percig is stabil marad, ha tehát ennél gyak -
rabban pislogunk, nem párolog el és nem szá -
rad ki a szemünk. Élethelyzettől is függ, hogy
milyen gyakran pislogunk: például beszél ge -
tés közben sűrűbben, ha viszont valaki erősen
koncentrál, akkor ritkábban. A számítógépes
munkánál éppen ez okozza a gondot: ha valaki 
órákon át ritkábban pislog, akkor is kialakul a

szemszárazság, ha egészséges a szeme. Mindezen tovább ront, ha rossz helyen
áll a mon i tor, mivel ha túl magasan van, nagyobbra nyílik a szem, tehát nagyobb
területen párolog a könny és akár négyszeres is lehet a párolgás. A párolgást
fokozza a huzat, a légkondicionálás, a ventilátor, télen a fűtés – mindez tehát
száraz szemet okozhat.

Nem véletlenül írják elő a  munkavédelmi szabályok, hogy aki napi 4 óránál
többet dolgozik számítógép előtt, annak óránként 10 perc szünetet kell tartania
és évente kötelező szemvizsgálaton részt vennie. Mindez otthoni tevékenység
esetén is ajánlott, és a kisgyerekekre érdemes fokozottan odafigyelni. A pro -
fesszor azt tanácsolja, ne engedjék, hogy órákat üljenek a számítógép vagy a tab -
let előtt.

A fent említett hátrányos körülmények hatására pár hét vagy hónap alatt
egészséges szem esetén is kialakulhat a szemszárazság. Ez éles, szúró érzéssel
jár, a szem vörös lesz, a kiszáradás pedig gyulladást okozhat, ami esetenként ál -
landósul. Ritkán súlyos is lehet: a szaruhártyán beszűrődések, hámhiányok ala -
kulhatnak ki, a szaruhártya ki is lyukadhat. Mindez azonban általában egyéb, sú -
lyos betegségekhez társuló problémaként jelentkezik.

A szemszárazságra megoldás lehet a műkönny, azonban nem árt előzőleg
szakember véleményét kikérni, hiszen ő tudja, hogy a gondot milyen (mennyi -
ségi vagy minőségi) probléma okozza. Nem mindegy tehát, hogy melyik cseppet 
használja valaki rendszeresen. Sőt, Németh professzor szerint kerülni kell a
rendszeres használatát annak a szernek, amelyben érösszehúzó összetevő van.
Ha ugyanis ezt rendszeresen használja valaki, a szem hozzászokik, de amint nem 
használja, az erek kitágulnak és állandósul a szempirosság.

Az is előfordulhat, hogy valakinek a szem szárazsága mellett csorog a
könnye. Ez úgy lehetséges, hogy ha a könny felszínén lévő zsírmolekula-réteg
rosszul véd, a könny kicsurog a szemből, miközben fokozott a párolgás. Ez a tü -
net általában reggel jelentkezik – érdemes ez esetben is szakemberhez fordulni,
tanácsolja Németh professzor.

Praktikus tanácsok:
- A mon i tor ne szemmagasságban legyen, inkább lefelé nézzen a szem
- Érdemes kerülni a tartós huzatot, légkondicionálást, ventilátort
- Lehetőleg orvosi tanácsra használjon szemcseppet, ne magától
                    (Forrás: semmelweis.hu)

Messziről kerüljék el a növényvédő 
szereket a kismamák!

Egy friss kutatás szerint a vegyi anyagok jelentősen megnövelik 
az autizmus kockázatát.

Kétharmaddal nagyobb az esélye az autizmus tünetei kialakulásának annál a
gyermeknél, akinek édesanyja várandósan olyan mezőgazdasági üzem köze lé -
ben él, ahol kártevőirtókat használnak. Amerikai kutatók körülbelül ezer kali -
forniai autista gyermek édesanyjának lakóhelyét vetették össze a kereskedelmi
forgalomban lévő növényvédő szerek használatának adataival: azt vizsgálták,
hogy hol laktak az édesanyák a várandósságuk alatt, a szülés előtt és után.

A kismamák egyharmada 1,25-1,75 kilométerre élt olyan helyektől, ahol
növényvédő szereket vettek igénybe. Különösen azoknál a gyermekeknél volt
magas az autizmus kockázata, akik a várandósság második vagy harmadik har -
madában voltak kitéve a szerek hatásának. Mint kiderült, a magzat agyfejlődése
különbözően reagál ezekre a vegyi anyagokra.

A kutatás azonban nem ért itt véget: most az vizsgálják, hogy a kismamák
mely csoportjai reagálnak különösen érzékenyen a kártevőirtókra. (nlcafe.hu)

Vásároljon
EKE-Vár

téglajegyet!
• A 15 lejes tég la je gyet fel -

mu tatva egy éj szakát tölt het az
várfalvi EKE-Vár ban (a Tordai-
 ha sadék mellett), vagy meg aján -
dékozhatja vele is me rőseit.

• A téglajegyekből be folyó
összeget az EKE Várának továbbépítésére, szépítésére kívánja áldozni az EKE.
Járuljon hozzá Ön is téglajegyvásárlással a várépítéshez!

• Keresse a EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztő sé gé -
ben, va la mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban

A erdélyi mag yar
turistaság

120 esztendeje
Vaskos kötetben, igényes kivite le zés -

ben látott napvi lá got az Er délyi Kárpát-
 Egye sület múltja és jelene. Az 1891-ben
lét re ho zott civil szerve ze tünk egész Er -
délyt be hálózó osz tályaival 2011-ben, a
jubileum alkal mából szánta magát e nagy
munkával járó, de hiánypótló kiad vány
elkészítésére. Az 560 oldalas, nagy mé -
retű, színes képmelléklettel gazda gí tott,
igényes ki vi te lezésű könyv beszerezhető 

az EKE Gutin Osztályánál, a Bá nyavidéki Új Szó szer kesztőségében, va la -
mint a nagy bá nyai Demokrácia Köz pontban. Ára 35 lej.

Hu mor

A börtönőr benyit a rabhoz:
- Jöjjön a beszélőre, mert itt van az anyósa!
Mire a rab:
- Mondja azt inkább neki, hogy házon kívül vagyok.

***
Két barát beszélget:
- Hallottad? Azt írta az újság, hogy egy férfi megölte az anyósát.
- Istenem! Vannak még bátor emberek!

***
Kovács a nyakánál fogva kilógatja az anyósát a tizedikről, majd így szól

hozzá:
- Te boszorkány! Mások már megmérgeztek volna, vagy a vasalóval verné -

nek fejbe, de lásd ki vagyok én: szabadon engedlek!

                Hu mor



APRÓHIRDETÉS

• Gyermekgondozást vállalok. Te -
le fon: 0741-355751.

• FESTMÉNYEKET vásá ro lok. A 
hir de tés érvényes egész év ben. Te le -
fon szám: 0262-275793, 0740- 685721.

• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁRO -
LOK: ré gi, antik tárgyakat, festmé nye -
ket, e züst tár gya kat, faliórákat, zseb ó -
rá kat, bronz  szob ro kat, 1945 előtti köny -
ve ket és ké pes lapo kat. 0741- 986855.

• Autószervízbe autószerelőt kere -
sünk. Tel. 0753068123

• TÁRSKERESŐ – 51 éves nőtlen
férfi társat keres egy komoly, őszinte nő
személyében 30-50 éves korig, Szat -
már környékére. Tel. 0744-837389

GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal tudatom,
hogy drága jó édesanyám

özv. NAGY JÁNOSNÉ
dr. Ungvári Erzsébet

június 29-én elhunyt. Temetése
Marosvásárhelyen volt július 1-én.
Mindenkinek köszönetet mondok,
a ki fájdalmamban osztozott, sírjára
ko szorút, virágot helyezett.

Leánya, dr. Hidegcuti Erzsébet

Fájdalomtól megtört szívvel tu -
dat juk, hogy a drága édesanya,
nagyma ma és dédnagymama

SEBESTYÉN MÁRIA
életének 89. évében örökre itt hagy ta
szeretteit. Temetése ma, július 4- én
13 órakor lesz a virághegyi teme tő
kápolnájából. Nyugalma legyen
csendes. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy
sze retett testvérünk

BOTZ ROZÁLIA
szül. Papp

június 17-én Németországban
el hunyt. Nyugalma legyen csendes,
em lékét szívünkben őrízzük

Gyászoló testvérei és családjuk

Fájdalommal tudatjuk minden
ked ves ismerőssel, kollegával, hogy a
sze retett

FINA ANNA
életének 77. évében hosszú szen ve -
dés után visszaadta lelkét Terem tő -
jének. Temetése július 5-én lesz Bu -
dapesten. Nyugalma legyen csen des,
emléke áldott. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mind -
azokkal akik ismerték, szerették és
tisztelték, hogy a szeretett anya,
nagy mama, dédnagymama

özv. TAKARÓ JOLÁNKA
84 éves korában visszaadta lel -

két Teremtőjének. Nyugalma legyen
csen des, emléke áldott.

Az ő szíve megpihent, a miénk vér -
zik, a halál fájdalmát csak az élők ér -
zik. Ezúton mondunk köszönetet mind -
azoknak, akik temetésén részt vet -
tek, sírjára koszorút, virágot he lyez -
tek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Álmodtunk egy öregkort, cso -
dá sat és szépet, / de a kegyetlen ha -
lál mindent összetépett. / Csoda volt,
hogy éltél, és bennünket szerettél, /
ne künk nem is haltál meg, csak ál -
modni mentél. / Lelked elszállt, mint
hópi he a fényben, / Ragyogj ránk
fényesen csillagként az égen. / Egy
remé nyünk van, mi éltet és vezet, /
hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Mély fájdalommal, de Isten aka -
ratában megnyugodva tudatom mind -
azokkal akik szerették és ismerték,
hogy drága feleségem

SZOPKÓ EMÍLIA
türelemmel viselt hosszú beteg ség
u tán életének 71. évében hazatért meg -
váltó Urához. Szeretett halottunktól 
2014. július 4-én 15 órakor veszünk 
végső búcsút a Horea 1. temető ra -
va talozójában. Emléked szívemben
örök ké élni fog! Férjed Sanyi

„Fáj a szívünk, mert itt hagytál, / 
búcsú nélkül elaludtál. / Halál böl cső -
je örökre lezárt, / nem látunk többé so -
ha már, / Végleg elmentél hosszú u tad -
ra, / hangod nem halljuk többé már so ha.”

Megtört szívvel búcsúzunk

SZOPKÓ EMÍLIÁTÓL
Nevelt lányod Jucika, unokáid

Re náta és Jancsika.
Nyugalmad legyen csendes!

„Megpihenni tértél, fájdalmat
el hagyva / melyet türelemmel
viseltél magadban, / de emlékeddel
szívünk ben maradtál / Számunkra
Te soha meg nem haltál.”

Drága édesanya, anyós és nagy -
mama

SZOPKÓ EMÍLIA
az Úr adjon neked örök nyu go dal -
mat! Emléked kegyelettel őrzi fiad
Loránd, menyed Ana, unokád Andrei

„Nem simogat kezed, nem mo so -
lyog arcod, / hiába szólítunk nem
hall juk már hangod. / Egy jaj szó,
nem sok annyit nem mondtál, / csak
elmentél a halál hosszú útján! / Szí -
ved már nem fáj a miénk vérzik, / a fáj -
dalmat, szen vedést szeretteid érzik!”

Fájó szívvel búcsúzunk szerető
é desanyától, nagymamától, dédmamá -
tól,

SZOPKÓ EMILIÁTÓL
Lányod özv. Tóth Anikó, unoká -

id Ágota és Norbert, unokavejed
Dáni el, unokamenyed Henrietta, és
dédu no kád Loretta.

Emléked legyen áldott!

„Hirtelen halálod megtörte szí -
vünket, / Örökké őrizzük drága em -
lé ked. / Előtted volt még a remélt bol -
dog élet / De a kegyetlen halál min -
dent összetépett. / Míg éltél mind -
nyá jan nagyon szerettünk, / Míg é -
lünk - ígérjük - soha nem feledünk.”

Fájó szívvel búcsúzunk

SZOPKÓ EMÍLIÁTÓL
sógornőd Szopkó Erzsike, sógo -

rod Tibi, unokahugod Gizike és
család ja. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes!

„Téged elfelejteni soha nem le -
het, / sajnos meg kell tanulni élni
nél küled. / Csak az hal meg akit
elfelej tenek, / Örökké él, akit
nagyon sze retnek. / Fájó szívünk
fel-fel zokog ér ted, / Örökké
szeretünk nem feledünk Téged.”

Megtört szívvel búcsúzik

SZOPKÓ EMÍLIÁTÓL

unokahúga Szúr Évi és férje Jós -
ka. Nyugodj békében!

„Örök álomra hajtottad fejed / Lent
kereszt tövében legyen nyugvó he lyed”

Megrendülten vettük tudomásul, 
hogy

SZOPKÓ EMÍLIA

szíve hosszú szenvedés után
meg szünt dobogni. Búcsúznak
sógor nő je özv. Szopkó Erzsike,
unokahuga Ro man Réka és családja

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
a gyászoló Jenei Leventének és csa -
ládjának a szeretett édesanya

JENEI ELVIRA

elvesztése felett érzett fájdal muk -
ban. Nyugalma legyen csendes.

Mun katársai a FEVA-tól.

Őszinte részvétünket fejezzük ki
ez úton is Hidegkúti Erzsébet pres bi -
ter test vérünknek szeretett édes any ja
el huny ta felett érzett fájdalmában.

Nyugodjék békében!
A Nagybánya-óvárosi Re for má -

tus Egyházközség lelkipásztorai és
pres bité riuma.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mind azoknak, akik a szeretett

TOADER SAVA
temetésén részt vettek, sírjára

virá got helyeztek és részvétüket
nyilvá nították. A gyászoló család.

MEGEMLÉKEZÉS

40 éves érettségi találkozóján a
Gh. Sincai Líceum IV. E osz tály -
közös sé ge kegyelettel emlékezik meg
el hunyt tanárairól, valamint osz tály -
tár sukról, Szász Istvánról (Dani).

Szeretettel és fájó szívvel em lé -
ke zünk

GA BRIEL JÁNOSRA

aki július 6-án lesz 1 éve, hogy ö -
rökre eltávozott szerettei köréből. Em -
lékét kegyelettel őrzi a család

HIRDETÉSEK 2014. július 4.

APRÓHIRDETÉSEK
FELVÉTELE:

NAPONTA 9-15 óráig, 

 CSÜTÖRTÖKÖN 11.30 óráig! 

„Nyitott ablak a világra” -
TÁRLATMEGNYITÓ
Július 17-én, csütörtökön dr. ÁB -

RÁM ZOLTÁN, az Erdélyi Mag yar
Közművelődési Egyesület Közép- Er -
dély régiójának volt alelnöke lesz a nagy -
bányai mag yar közösség vendége. Ez
alkalomból 17.30 órától a Teleki Mag yar 
Ház Thorma János termében nyitjuk meg
„Nyitott ablak a világra” című fo tó ki -
állítását. Dr. Ábrám Zoltán - egyetemi
tanár, újságíró Szinérváralján szüle tett,
jelenleg a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem Közegész -
ség tani Tanszékének professzora, szer -
teágazó újságírói és közéleti tevékeny -
séget folytat. Az eseményre szeretettel
várunk minden érdeklődőt!

* OLVASS NEKEM: minden szer -
dán 16 órától a Házban!

* GYÓGYTORNA –  minden ked -
den  16.30 és 17.45 órai kezdettel!

* TERSÁNSZKY KÖNYV TÁR:
júliusban CSAK hétfőnként, du. 17-20
óra között. Augusztusban ZÁRVA!

NYÍRBÁTOR Gyógyfürdő – Jú -
li us 10., VÁSÁROS NA MÉNY – jú -
li us 17. In du lás reggel 7- kor, a Má ra -
ma ros á ru ház parko ló já ból. Je lent -
kezés: 0747 017580 (Cso ma Be a).
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Végső búcsút vettek Grosics Gyulától

A budapesti Suent István-bazilikában hétfőn végső búcsút vettek
Grosics Gyulától, az Aranycsapat legendás kapusától, aki június
13-án, nyolcvannyolc évesen hunyt el.

A fővárosi Szent István-bazilikában 
tartott búcsúztatáson egy szál virággal
rótta le kegyeletét – többek között – Or -
bán Viktor miniszterelnök. A búcsúz ta -
táson beszédet mondott Buzánszky Je -
nő, az Aranycsapat egyetlen, még élő
tagja, a Mag yar Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) képviseletében Berzi Sándor
alelnök, a Mag yar Olimpiai Bizottság
(MOB) nevében Borkai Zsolt elnök, va -
lamint Balog Zoltán emberierő forrás-
 miniszter. „A Földön egy csillaggal ke -
vesebb, az égben eggyel több” – mél -
tatta jó barátját Buzánszky Jenő, aki ki -
emelte, a hálóőr egész életét a futball -
nak szentelte.

Borkai Zsolt többek között Grosics
Gyula emberszeretetét emelte ki, és azt,
hogy „életre szóló élményeket kaptunk 
tőle”, a kapus példát mutatott a mai fi a -
taloknak. A MOB vezetője egyúttal tol -
mácsolta Thomas Bach, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság elnöke neki címzett 
levelét, amelyben a német sportdip lo -
ma ta minden i dők egyik legnagyobb ka -
pu sának nevez te Grosicsot.

Kiss-Rigó László megyés püspök ve -
zette a temetési szertartást, amely után
szűk családi körben, a Szent István- ba -
zilika altemplomában helyezték végső
nyugalomra Grosics Gyulát.

(Krónika)

A nyolcaddöntőben...
...viszont rendkívül felgyorsultak az

események, a nyolc mérkőzésből csu -
pán háromban dőlt el a rendes játék i -
dő ben az eredmény, három mérkő zé sen
hosszabbításra került sor, míg két mér -
kő zésen 11-esek döntöttek a tovább ju -
tásról.

Íme az eredmények:
Brazília - Chile 1-1 (1-1, 1-1, 1-1) - 

11-esekkel: 3-2 
Már az első félidőben „megrúgták”

góljaikat a csapatok, a továbbiakban ha -
talmas küzdelem folyt a pályán, a chi -
le iek kis szerencsével kiejthették volna 
a házigazdákat. A tizenegyes- párbaj ban
viszont Júlio Cesar csodákat tett a bra -
zil kapuban és csak két gólt enge dé lye -
zett a balszerencsés chileieknek.

Kolumbia - Uru guay 2-0 (1-0)
Szerény véleményem szerint még ha

játszott volna is Luis Suaréz, a ko lum -
bi aiak remekbeszabott játékán nem tud -
tak volna kifogni.

Hollandia - Mexikó 2-1 (0-0)
Érett a mexikói meglepetés, a közép-

 amerikaiaknak még öt percig kellett vol -
na kibírniuk, ám a nagyobb rutin kifo -
gott rajtuk, A hollandok öt perc alatt meg -
fordították az eredményt és várhatják
következő ellenfelüket a negyeddön tő -
ben.

Costa Rica - Görögország 1-1 (0-0,
1-1, 1-1) - 11-esekkel: 5-3

A görögök saját magukat okol hat -
ják a vereségért, hiszen kezükben volt

a győzelem, vezetésük tudatában rend -
re dolgozták ki és nagyvonalúan hagy -
ták ki a helyzeteiket. A közép amerikai 
miniállam csupaszív játékosai azonban 
bíztak saját magukban, az utolsó pil la -
natokban kiegyenlítettek. A tizen egyes-
 párbajban egyszer sem remegett meg a
lábuk, méltán jutottak a legjobb nyolc
kö zé!

Franciaország - Nigéria 2-0 (0-0)
Szép mérkőzésen a nigériaiak sokat 

birtokolták a labdát, de a gólokat vé -
gülis a franciák rúgták!

Németország - Algéria 2-1 (0-0,
0-0, 1-0)

Szívósan küzdöttek az észak-af ri ka -
iak, ki is húzták nulla-nullával a hosz -
szabbítás második félidejéig, ekkor jött
a németek második gólja Özil révén (az
elsőt Schuerle lőtte), ekkor még biztos
német sikert jósoltak a szakértők, ám a
végén örülhettek a németek, hogy az
algériaiak szépítő gólja után nem kap -
tak újabbat. Alkalom volt rá!

Argentína - Svájc 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)
A világsztárokkal teletűzdelt és a -

gyondícsért argentín csapat óriási sze -
rencsével, a 118. percben lőtt Di María 
góllal ütötte ki a remekül focizó, ren ge -
teg helyzetet kidolgozó, (ám rendre ki -
maradó!) svájci gárdát.

Bel gium - Egyesült Államok 2-1
(0-0, 0-0, 2-0) 

A VB-torna egyik legjobb meccsén
győzte le Bel gium az Egyesült Álla mo -
kat. Ezúttal is a hosszabbítás második
félidejében akadtak a legizgalmasabb
jelenetek.

FOCI VB 2014
Lezárultak a nyolcaddöntő küzdelmei

A múltheti lapszámban – objektív
okok miatt - nem közölhettük az E, F,
G és H csoportok harmadik fordulóbeli 
eredményeit. A rend kedvéért íme:

E CSOPORT
3. forduló: Hon du ras - Svájc 0-3

(0- 2) (Svájci) óraműpontossággal győz -
tek az Ottmar Hitzfeld legényei.

Ec ua dor - Franciaország 0-0. A fran -
ciák csak annyit adtak ki magukból, a -
mennyi szükséges volt ahhoz, hogy meg -
őrízzék veretlenségüket. A nyolcad dön -
tőbe jutott: Franciaország és Svájc.

F CSOPORT 
3. forduló: Nigéria - Argentína 2-3

(1-2). Bizony, szükség volt Messi min -
den inspirációjára, hogy ne égjenek le az
argentínok a jól játszó afrikaiak előtt.

Bosznia-Hercegovina - Irán 3-1 (1-
 0). Hiába vetettek latba mindent a per -
zsák, Mo ham med próféta ezúttal (sem) 
tudta őket megmenteni a vereségtől. 

A nyolcaddöntőbe jutott: Argentína 
és Nigéria.

G CSOPORT
Amerikai Egyesült Államok – Né met -

ország 0 – 1 (0 – 0)
Fél szemmel a másik mérkőzésre fi -

gyeltek az amcsik, de szerencséjük volt,
mert ott sem született meglepetés.

Portugália – Ghána 2 – 1 (1 – 0)
Két fáradt csapat küzdelme, Cris -

tia no Ronaldó gólja valamelyest eny hí -
tett a korai búcsú keserűségén.

A nyolcaddöntőbe jutott: Német or -
szág és az Amerikai Egyesült Ál la mok.

H CSOPORT
Dél-Ko rea – Bel gium 0 – 1 (0 - 0)
Nem nagy ügy.
Algéria – Oroszország 1 – 1 (0 – 1)
Az oroszok hiába reménykedtek, Al -

géria jó játékkal jutott a nyolcad dön -
tőbe a belgák előkelő társaságában.

(simsán)

Házkutatás a Román
Kerékpáros Szövetségnél 

Hivatali visszaélés, okirathamisítás és adócsalás gyanúja miatt a
rendőrség hétfőn házkutatást tartott a Román Kerékpáros Szö vetség
(FRC) székhelyén.

A rendőrség beszámolója szerint a
viszgálatot az elnök és a főtitkár, il let -
ve néhány cég ügyvezetője el len kez -
de ményezték, akik a román sportolók
versenyeztetésére szánt összeget nem
megfelelően használták fel.

Novák Károly Eduárd, az FRC el -
nöke megerősítette a házkutatás té nyét,
ugyanakkor tisztázta, hogy a régi ve ze -
tés el len vizsgálódnak: „Mi értesítettük 
a rendőrséget a szabálytalanságokról: a 
hamis számlákról, a kifizetések elma ra -
dásáról, illetve a szövetség számláiról el -
tűnt több ezer euróról. A régi vezetést
vizsgálják.”

Novákot 2013 márciusában válasz -
tot ták a szövetség élére, amikor Ion Ba -
deával szemben 14-13-ra nyert a sza -
va záson, azóta azonban a régi vezetés
többször is megtámadta az eredményt.

(Krónika)
Az oldalt összeállította:

SIMORI SÁNDOR

A negyeddöntők párosításai:
- Július 4., péntek:
Franciaország – Németország – Rio 

de Ja neiro 19.00 óra;
Brazília – Kolumbia – Fortaleza

23.00 óra.
- Július 5., szombat:
Argentína – Bel gium – Brazília vá -

ros 19.00 óra
Hollandia – Costa Rica – Sal va dor

23.00 óra.

Elődöntők:
Július 8. – a július 4-i negyeddöntők 

győztesei – Belo Horizonte 23.00 óra
Július 9. – a július 5-i negyeddöntők 

győztesei – Sao Paulo 23.00 óra.
Július 12. – A 3. helyért  - az elő -

döntők vesztesei – Brazíliaváros 23.00
óra

Július 13. – DÖNTŐ – az elődöntők 
győztesei – Rio de Ja neiro 22.00 óra.

(simsán)


